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الغفلفصور

ولابها،الإحاطةيمكنلافقدالمشتركةالقمفاتسائر"وأما

ماوأنه،أعلمبالموصوفكانأعلمبهاالإنسانكانكقماأنهريب

نعلمأنإلىسبيللاونحن،منهأكملتصؤروفوقهإلاتصؤبىمن

إلىلوازمهولوازممربوبكللوازتمنعلمولاوجه،كلمنشيئأ

والخالق،للخالقمستلزموهوإلامخلوقمنمافإنهآخرها..

شي؟.بكلمحيماوعلمه،علمهمنهاالتيلصفاتهمستلزم

كلنعلمأنلزمآخرها..إلمماالشيءلوازيملوازتمعلمنافلو

البشر.فيممتنعوهذاشي؟

عليههيكماالأشياعيعلمالذيهو-وتعالىسبحانه-اللهفإن

عليناويخفىإلانعلمهشيءمنفمانحنوأما،زيادةاحتمالكيرمن

".نعلمهلاماولوازمهأمورهمن

.171ص،المنطقيينعلىالرد،تيمثةابن
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آخرلمدخلإضاءةالتذء:قئل

أيضأبالغربعلاقتنالأنحديثأ؟ليسالاستغراب"علم

الأنانشأةمنذجذورهاتمتذبل،الحديثالعصروليدةفقطليست

يزيد.أوقرنآعشرأربعةع!برالإسلامىللترافيالمتمثلالحضارئة

.الاستغرابعلمجذورتمتذ-4القدمافعلكما-باليونانعلاقتناففي

وإلىوحضارئأ،وتاريخئأ،جغرافئأ،،الغربمنجزءاليونان

الأورب!")1(.الوعيمصادرتمتذوالروماناليونان

نأإلى-حنفيلحسنالنصهذاخلالمن-أذهمتأنليهل

الحاضر،العصرهذاوليذليمسالغرب!بالمثاليمثففينابعفيىافتتان

لهذايمقدونكانواإنماالثقافنتاريخنافيالفلاسفةمتقذميوأن

الغرب!بالمثاليفتنواحين؟نحياهالذيالحضارئبالئقصيىالشعور

"؟اليونانثة"الفلسفة:آنذاكالثقافيةضؤرهأسمىفي

علمفي"مقدمته:يكتبوهويعلمحنفيحسنكانوهل

.57ص،الاستغرابعلمفيمقدمة،حنفيحسن(1)

شرقتة.برؤيةالغربدراسة:والاستغراب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المصلوبة(الج!ميماتجلآذ..تيمية)ابنلهاذيوال!ثاديا

الباحثينلأحدسمنير-ذلكإلممايقصدلموإن-أنه"الاستغراب

؟دارسوهلهاتنتهأنقلتيمتةابنلتراثجديدةرؤية

اليونانيةالفلسفةحولتيمئةابننوكتاباتأبحاثتقذ"لماذا

لعلمإرهاصالتىأوجذورأ،خاصةالأرسطىوالمنطتي،عامة

؟الاستغراب

"الاستغرابعلمفي"مقدمة:لكتابقراءتيأنأقزرابتداء

إعدادبفكرةإلم!أوحت؟سنواتأربعمنذحنفيحسنللدكتور

وربل!تيمتةابنللإمام"المنطقيينعلى"الرد:عنخاصةدراسة

.الاستغراببعلم

علاقةإلى-القديمنموذجهفي-ترجعالعلمهذافجذور

الحضارةكانتعندما،اليونانيةبالحضارةالإسلاميةا!ضارة

إلىاليونانيةالحضارةتحؤلأناستطاعتدارسأ،ذاتأالإسلامية

توخاهاالتيالأهدا!تذلكإلمماأضفنافإذا..دراسةموضوع

بنائهعند-المعاصرالاستغرابعلمإليهايسعىوالتيتيمئةابن

المطابقة.يكنأإنالاتفاقنجد-واكتماله

الأورد!،الوعيعلىالسيطرة؟الاستغرابعلمفأهداف!

http://www.al-maktabeh.com



11المصلوبة(الج!مةتجلآذ..تيمية)ابنل!ااذيوالهاديا

يقهر.لاالذيبالوعيليسوأنه،إرهابهمنالتقليل

الذي،الإسلامىالفكيرنماذجمننموذجفإنهتيمثةابنأما

1(.بنقدها)قامثم؟هويتهيفقدأندونالسابقةالحضاراتتمثلاستطاع

مناالكثيرقلوبفيقابعالغربأنطالماأنهنعترفكناوإذا

للفهمشي؟كلإليهيحالىمرجعيئوكإطايى،للمعرفةكمصدبى

أوصياء.إلىدومآحاجةوفيقاصرينفسنظل؟والتقييم

الرهبةإزاحةإلىيهدفكانتيمتةابنإن:ومعهذلكقبلنقول

منه.تصدرفكريةوصايةلأئوالتصدي،وتحجيمهوكشفهالآخرمن

يدعولا،بعقلهيفكرأنالمسلمللإنسانتبمتةابنأرادلقد

)2(."لهيفكرونأفلوطينأوأرسطوأوأفلاطون

!!!

المنطق،تدعيم:فيفودةسعيدكعقلعقلدونهايقعالآخذةالحضارثةالرؤيةهذه(1)

.7،3547،صط

تيمتة،لابنالمنطقيينعلىالردمعوقفة،الاستغرابعلمجذور،ماضيمحمود)2(

معيظهررشدابنأننلاحظ"وهنا:جاسمباسمةبقولهذاقارن.6،هص

الأرسطي،المذهبعنبذلكمدافعآوال!ثراحوالمناطقةالفلاسفةعموم

مننابعالموقفوهذا،ونصوصهالأولالمعلمعلىخرجوالأنهمويؤاخذهم

8.صرشد،لابنالمنطقيالنقدبأرسطو".الديدرشدابنتأثراستحكام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المصلوبة(الج!ميماتجلآذ..تيمية)ابنلهاذىوالهادىا12

المصلوبة:"الحكمة:بحثهفيالسرحانسعودكتبهما..قرأث

أؤذتهتبثأفتيومع"،الفلسفةمنتيمتةابنموقفإلىمدخل

قضلوبة(("جكقة:بابهعلىعققتمطلبم""قذخل:ولوقيأمري

مرتادويضعهالذيذاكيشبهشيئأاتخذتآفبإلادمأ!تقطر

ودخلت...الطريقطمفينيررؤوسهمعلىوالكهوفالأغوار

مدرستنامنتسزبواالذينزملائنابعفيىمشكلةتكمن

لمرحلةيؤلتس!إنماثقافئأ؟شيئأيكتبحينأنهتؤهمهفيالسلفت!

4:أسماخياتهتداعبوتظل،الثقافيةحياتناتاريخمنفهمة

عبدالرازدتى،وعلي،عبدهومحمد،أمينوقاسم،والأفغاني،الطهطاوي

هذاالثقافن""شيئهفيفيلقي...حسينوطهالستد،لطفيوأحمد

المهرجانفيتراثهدارسوإليهايهتدقيأنعسى؟بعقالكلمات

لولادته!الأولىبالمئويةالاحتفالبمناسبةسيقامالذي

هذاأهمية"تتجاوز:بحثهمقدمةفيصاحبناكقوليوذلك

توضيحإلىالفلسفةمنتيمتةابنلموقفعرضأكونهمجردالبحث

"،السعوديةفيوالثقافيالعلميالواقععلىالموقفهذاآثار

http://www.al-maktabeh.com



13المصلوبة(الج!مةتجلأذ..تيمية)ابنلهاذىواال!ثادي

،الدراساتهذهأمامالطريقمهدتأكونأن"وحسبي:وقولي

بلفقط،السلفيالفكرعلىليسالكبيرالأثرلهاسيكونالتي

")1(.عامةبصورةالإسلاميالفكروعلى

فيفشلوابعقمنأرىحينكثيرأذهنيفيتترد؟أسئلةهنا

مدرستنا:علىفيشغبونيعودونالسلفىمشروعهم

نوافذهافيقذفونالمجاور؟المدارسيىإلىيذهبونلابالهمما

معنا؟يفعلونكمابالحجار؟

إلىفتحيلهعققهالإنسانعلىتملأالتيالتألينظرتةآهي

الكلامأفسدمنأول..":1/66،التوحيديحيانلأبي،والمؤانةلإمتاعا:في)1(

تلاهوإن،لحقهتبعهإنأنهوظنالجاحظمذهبتخئللأنهالعميد(،ابناالفضلأبو

مذهبأنالفضلأبويعلمألا؟نفسهمنقريبآ،الجاحظمنبعيدآفوقع،أدركه

بالطبعأحد:كلصدرفيتجتمعولا،إنسانكلعندتلتقيلابأشياءمدترالجاحظ

وهذه؟والبوغوالمنافسةوالعثقوالفراغوالعمروالعادةوالأصولوالعلموالمثأ

واحد".منهاينفكقلمامغالقوسواهاواحد،يملكهاقلمامفاتح

1918سنةأغسطسمنالخامسفيأمي"ولدتني:مباركزكي""الدكاترةقال

بقلممباركزكي،ماركزكيكريمةجديد"!وشزجديدخيرالوجودإلىفأضيف

.01ص،مباركزكي

فيالتوحيديحيانأبو،الأعسمالأميرعبد:نيمتةابنتراثبعضفيالتوحيديعن

.22ص،المقابساتكناب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المصلوبة(الج!مةنجلآذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا14

؟هدئغيرعلىالطرقاتفيبهيترتحويصثيسلاخهيحملقؤتوو

عنغخرقنكلكحاليالأنفسهذهينتاببالتقميىآشعور

شيءإلىتفكيرهافيتغقذأنعلىيحملهاينشذه؟كانكماليتحقيق

وتفربها؟الذاقيخصوصتةمننوعلهايكونحتىالشذوذ،من

فأرادواهؤلاء،عقوليفيتمشتاثتوهمةالمعرفةتشؤةهيأم

فاديم،الإباحىالمخرجبكأسيى،الأثيمةاللذةيشاركهمأنللطفر

بهترتمالذينيرودالنشيدكافكا،الوجودئاغترابألحانعلى

بوليفيا؟أحراشيىفيالزفاقيمعقيفارا

!!!

ثمصاحبنا،معسأقرأهاالبحثهذافيرئيسةمحاورستةثئم

)1(.بسبيلهنحنمامثلمنلشي؟تغاأعرض

على:أنته(1)

ووضعالغلافصفحةبتجاوزترقيمهافآمل،الصفحاتمرقمغيرالبحثأن(أ

الإحالة.لمقحتىللمقدمة(1)الزقم

نأمع(،04)رقمبالهامشيدىبينالتيالأوراقفيتنتهيالبحثهوامشأن(ب

البحثيتجاوزلاالقراءةهذهفيفما(،)154رقمبلغتالمتنفيالهوامث!إحالة

الأربعين.بهوامه

مؤزخ.غيرالبحثأن!(
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15المصلوبة(الج!ميماتجلأذ..تيمئة)ابنلهاذيوالهاديا

السلفئونبهاتعاملالتيالجامدةالتقليدتةالتظرة:الأولالمحور

الفلسفة.فيتيمئةابنتراثمع

للفلسفة.تيمتةابنندراس!تأخر:الثانيالمحور

إيرادهفيدقيقةغيرمصادرعلىتيمتةابنن3اعتما:الثالثالمحور

.اليونانفلاسفةمقالات

"التلفبق"علىالفلسفةدراستهتيمتةابنن4بنا:الرابعالمحور

و"النفعتة".

تيمتة.ابنعلىالباحثأخذهامآخذ:الخامسالمحور

المنطق.منتيمتةابننموقفث:السادسالمحور

!!!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لأولالمعورا

بهاتعاولالتيلجامدةاالتقليديةالنظرة

الفلسفةفيتيهيةابقتراقمعالسلفيون

http://www.al-maktabeh.com



القزدالققل

أمور:بأربعةأصذزأنالبحثأقرأأنقبلأوذ

مذهبأوليسبه،-وجلعر-دتهنديندينفيهنحنما:الأول

عليهوتغالمه،نفسهنوازعفيهالمرءتنازعأدبيأ،جنسأأوإنسانئأ،

هذهفيمابقدرإلاالحقطلبمنفيهيكونفلا؟محفطبيعته

عليه.والظهور،بالخصمالطقرمنوالمغالبةالمنازعة

وأنظارشرعتة،ضوابطتحكمها؟المخالفعلالزدكتابة:الثاني

الكاتبينشئهالذيالعملتحكمليست..نفستةوعواملعلمثة،

ابتداء.

بالباطل،لهنستشهدأنعنغنيأيجعلهماالقوةمنالحقفي:الثالث

ذر؟الحقمنمعكلماالباطلمنبشي؟تستثمهدذهبتإذاوأنت

.أفسدهالذيالباطلهذافلانياآفتهوقالوا:حقكالناس!

وحدها،النقاشفيتغنيلا،الثقافةوبسطة،المعلومكثرة:الرابع

الاستدلالوجودةالحوار،خدمةفيتوظيفهاحسننمنمعهالابذ

حق؟!آلالنقعيتافي!:تعالىقولهأنذاكالتزاع،قؤردفيبها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المصلوبة(الج!مةنجلأذ..تيمية)ابنوالهاذيالهادي

.حرامالزباأنعلبهيستدذليسلكن

أربخال!لفتةتحسبهالذيتيمئةابنأنيثبتأنصاحبنايريد

لاالتيالفلسفةعلالردوفي)1(،عاقةالعقليالترافيفيلهاور!ة

..كذلكليس؟كذلكتحسبهالذيهذا؟الخصوصوجهعلتفهمها

الفلسفةدراسةإلىدودهابعضفياحتاجحنبليفقياإلاهوفما

بقولهخدعناإنناثم،أخرىتارةونفعئأ،تارةملققأيهبز،علفدرسها

رؤيةدونحالاالفكرئوجمودناالتقليدتةنظرتنالأنفصذقناه،

الحقيقة.هذه

كثيرإلى..الحرانيتيمتةابننظرةظلت"فقد:صاصاحبناقال

علىالسلفيينعندالخكمهيمنها،واحدةوالفلسفة،المسائلمن

الش!خوهوتلاميذهأحد"حذثني:جاصابنإبراهيمالشيخعنبسامابنقال(1)

لشيخ-المنهاج-فيللطلبةئدزسكانجاسر(ابنأأنه..السعديعبدالرحمن

المطهر-ابن-المعارضكلامالدرسأمامالقارئفقرأ،ئريدةفيتيمتةابنالإسلام

الشيئبكاءعلإلاالطلبةانتهفما،والضلالالرفضفيأقوالهيسردالقارئوأخذ

لهذااللهيفمرلملوالإخوانأيها9:قالسكنفلما،الإسلامشيخعلىوترخمهونشيجه

هذهعلوالإجابةالرديستطيعالذيفمنالكبير،الإمامهذامثلوأمثالهالطاغية

الثيخولرى.1/128،قرونثمانيةخلالنجدعلماء".والشبهاتالحجج

الرتانيةالمواهب:الأمةهذهقرونأثناءفيبعبادهاللهلطفمنتيمتةابنأنشعديابن

.941ص،القرآنيةالآياتمن
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21المصلوبة(الج!مبمانجلأذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا

والتمحيص،للدراسةتيمتةابنمواقفتتعرضولم،توجهاتهمشتى

".الأتباعمنالتقليدأسيرةبقيتبل

كماأنهالجامدةالسلفئةبهابليتالتيالرزتةهذهآثارمنوكان

لاالكلياتوعشراتجامعاتعشرقرابةالسعوديةفي"توجد:قال

نظرةعلواعتمادأ،الفلسفةلدراسةواحدأقسماجنباتهابينتحوي

سعوديةجامعةأيتتجرألموضلالأكفرأتراهاالتيالفلسفةإلىتيمتةابن

وصفهافينبغيغزضأالفلسفةذكرمزهـان..للفلسفةقسمفتحعل

".الهلاكطريقهوالعقلطريقأنعلىوالتاكيد،والضلالبالكفر

قديما،الصعيديعبدالمتعالرذدهكانمكرور،قولىهناذكرهما

منالنواحيتلكفيجارتهبعدهمدرسةتيمتةلابن"كان:قال

الفقهبغيرتهتموأعاداها،كماالفلسفةعلومفعادتالجمود،

الفيلسوفرشدابنوكان،العلوممنإليهاوماوالحديثوالتفسير

المسلمونليسير،تيمتةابنمنبعدهمدرسةلهيكونأنأولىالفقيه

الدينعلومبينبهاويجمعوا،الصحيحالتجديدسبيلفيبها

جمدتالتيتيمتةابنمدرسةمنخيرأكانفهذا،الفلسفةوعلوم

بطابعمتأثرأكانالوهابيةالدعوةطابعأنعلى..تقليدهعلىبعده
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المصلوبة(الج!م!نجلأذ..تيمية)ابنلهاذيواال!ثادي22

الفلسفةتهملأوتنافرتيمثةابندعوةكانتوقدتيمئة،ابندعوة

الوهابيةالدعوةفيوهوفيها،كبيرأنقصأهذاوكانوعلومها،

")1(...ضررأأشذ

الإبداعحجمأنيظنكاتبهأنالبحثهذاقراءتيمنأعلم

التيالفكرتةبالقيمةوليس،الثوابتعلىالجرأةبمطلقيقاس

هذهيضاذخطاب!مهوئفيمعهأنزلقلنلذا،الجرأةهذهتحملها

عقلتةلمرحلةيؤشس!أنهيزعمالذيوهوأنشأها،التيالخطابتة

..الثقافيةحياتناتاريخفيمهضة

الفكرلةالقيمةفيالفلسفةدارسيبعضيىأقوالمنشيئأوسأورد

للسلفيةينتمونلاممنوهؤلاءالفلسفى)2(،تيمتةابنيلترالث

.662،943ص،الإسلامفيالمجذدون(1)

:الإسلامضدإسلام:النيهومالصادقكتابمراجعةفيقولهفيحنفيحسنمعلست2()

الفكرهموم."العقليةالحججثقلمنتقفلالمنتقاةالنصوصعلالاعتمادكثرةأن!كما

تققلالمممقاةالنصوصعلىالاعتمادكثرةإن:فيقالقولهلمتدأنإلا.2204/،والوطن

قاللوماذا.العقليةالحخةمجالمنالنقاشموضوعكانإذا؟العقليةالحججثقلمن

؟القرآنفيتردلم""فرعون:لفظةإن:حنفيلحسنالجصريةللحضارةدارس!

عنرسالة،91هص،صحافيةسبرةمنأشياء،الخوارفيآخر:فيالري!لرياض

.لبنانفيكتابهومنيالنيهومالصادق
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23المصلوبة(الج!مبماتجلأذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا

الكتبهذهفيتيمتةلابنوخهقدبعضهمإنبل،المغررةالتقليدية

:الأحوالمنبحاليمدرستهأتباعيرضاهلاماعنهاالمنقول

والتصوفالكلامفيتيمئةابن"تالر:عبدالزازقمصطفى-ا

المذاهبعلاطلاعسعةعلىتدلفكتبهعميقأ:نظرآوالفلسفة

منعليهللزدتعيرضلماتصويرهوحسنوتاريخها؟الفلسفية

هممتتوجهأننرجوإنا..وفهمعلمعنينبئالفلسفةمذاهب

آراءدرسإلىوالتصوفالكلاموعلومبالفلسفةالمشتغلين

.والتصوفوالكلامالفلسفةفيتيمئةابن

وفلسفية،وصوفيةكلاميةآراءتوضيحفينافعةالدراسةوهذه

وأحسنأصولهاإلىورذهاالنفاذ،بفكرهغموضهاتيمئةابنكشف

.المبسوطالواضحبقولهبيانها

والصوفيةوالمتكلمينالفلاسفةعلردةثنايافيتيمتةولابن

آفاقأالناشئةالفلسفيةلدراساتناتفتحقدطريفةفلسفيةنظرات

")1(.جديدة

العربيةالفلسفةفتاريخ"وإذن:المرزوقييعربأبو2-

.021.231ص،الثافيوالمعلمالعربفيلسوف(1)
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المصلوبة(الج!مةنجلآذ..تيمية)ابنل!ثاذيوالهاديا24

الأفلاطونيةمنهذهالتخلصمحاولاتتاريخهوالعربيوالكلام

العلم،بعدمابينالملائمةإلىسعيآ..المحدثةوالتوراتيةالمحدثة

هذاهـادراك،النسبيينوالعملوالعلمالمطققئن،العملبعدوما

منهماانطلقاللذانهماأبرزناهاالتيالملائمةوعدمالانفجار

لوضع،والكلاموالتصوفالفلسفةعلردودهفيتيمتةابن

كذلكخلدونابنمنهاانطلقالتيوهي،الاسميالعلمنظرية

")1(.الاسميالعملنظريةلوضع

النقدمظاهرمنآخرمظهر"هذاشرف:جلالمحمد3-

فيبوضوحيتجلىسينا،ابنبعدالإسلاميةللمشائيةالفلسفى

منهنتخذأنالممكنمنوكانالسلفى،المتكليمتيمتةابنشخصية

يتركفلمسلف،ماكلعنبهنستغنيالنقدلهذافريدأنموذجأ

أساسعلوالفحصبالتحليللهاوتعرضإلاشخصيةأوفكرة

والنقل.العقلمن

نأبعدمتأخرعصرفيظهورهإلىكلهذلكفيالفضلويرجع

إصلاح.471ص،الكليمنزلةخلالمنتاريخهامنطق،العربيةالفلسفةتجليات(1)

.13ص،العربيةالفلسفةفيالعقل
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25المصلوبة(الج!مبمانجلأذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا

تيمئةابنأعانمماواضحأ،طريقأواتخذالإسلاميئالفكر!ج

يستعينفكانالفلسفى،الترافيالذاالكاملالاطلاععل

")1(.صحيحوالعكسالفلسفةعلبالمتكلمين

ذاق!بتماسكتتمتعللعالمرؤيته"إنأجهر:الحكيمعبد4-

تيمئةابن..وصلبةواضحةومنطقيةفلسفيةأصس!علىيقومكافي

معرفةتعكسعويصةفلسفيةلقضاياتعرضهبسببثانيآ:صعب

الأغلبعلأتىوالذي،عليهالسابتيالفلسفىبالترابالرجلهذا

تلكمناقشتهعلىيقتصرلاهناوالأمر،إسلاميةعربيةمصادرمن

تأسيسهايريدمعقدةفلسفيةلقضاياهوتبتيهفيبل،فحسبالقضايا

")2(.عليهالسابقةالعقلانيةالخطاباتعنكبديلوتقديمها

فلاسفةبمذهبخبيرأالشيخ"كانفؤاد:أحمدالفتاحعبد5-

،الإسلامفلاسفةبآراءالواسعةمعرفتهعنفضلأالقدماء،اليونان

العريضةالخطوطعرضبصدديكونعندمافقطذلكيتضحولا

الدقيقةالتعريفاتيوردعندماأيضأيتضحهـانما،الفلاسفةلمذاهب

.041ص،الإسلاميالفكرفيوالإنسانوالعالمالله(1)

.136،2ص،الإسلامفيالفلسفيالقولواشئنافتيمتةابن2()
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المصلوبة(الج!مبمانجلآذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا26

..المثالسبيلعلللمكانأرسطوكتعريفالفلسفيةللمعاني

بعضفيتيمئةابنللإمامكزسيإنشاءإلىالدعوةنجذدنحنوها

!)1(جامعاتنا"فيالفلسفةأقسام

ال!قفئةفيلسوف..تيمئةابنالإسلام"شيخ:عمارةمحمد6-

وخذهالنققعندالوقوفمرحلةمنبهاانتقلالذيوحكيمها،

لقد..وغقلنتهالثق!فلسفةمرحلةإلى-الئمت!ظاهروأحيانأ-

منطقأ-اليوناف!للفكروالناقضينالناقدينإمامتيمتةابنكان

لفكرالإسلاميالبديللإبداعاجتهدواالذينأبرزومن-وفلسفة

كما-الإسلاميالفكرمناحيمنكثيرإلىتسربالذي-اليونان

مع-مثلالذيالغنوصي،الباطنيللفكرالناقدينأبرزمنكان

الإسلاميةالوسطيةلتمئزالتهديدجناحي-اليونانيالفكر

")2(.والمتوازنةالجامعة

بأسلاكتتحبذلكمنلجاءالأقوالهذهمثلأتتئعذهبتلو

.662،962ص،الفلسفيالفكرمنوموقفهتيمئةابن(1)

7.ص،الدوسريسعدبنعائضوالآخر،تبمتةابن:مقدمة2()
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27المصلوبة(الج!مةتجلأذ..تيمية)ابنلهاذيواا!ثادي

وفينا-السلفئةدراويشنحنكناإذاأنهإلىآصل؟أنأريد

هزاس-خليلومحمد،سالمرشادومحمد،الدينشرفعبدالضمد

الفكرتةبالقيمةهؤلاءيخدعأنجازفكيفبه،أصبنابماأصبناقد

هذالصاحبإلاأمرهينكشفلاثم؟الفلسفةفيتيمئةابننلترالث

القزد؟الققل

!!!
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للفلسفةتيهيةابقفىراسةخرتأ
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عقلكعلىاللهأعانك

حنبليةعلميةنشأةتيمتةابن"نشأص.ا:صاحبناقال

ولم،والفقهالتفسيروبدروس،الحديثبسماعاعتنىفقد،سلفية

دخولهأنإلا،والمنطقالفلسفةبكتباعتناءأودراسةأيلهنجد

منيم،الباطنيةلاسيماوالشيعة،المتكلمينمعكثيرةصراعاتفي

عندمقالاتهمجذورعنالبحثإلىقاده؟الصوفيةوغلاة"

إثباتعلبهيستعين"عقلي"عضدعنوالتفتيش،الفلاسفة

."السلفيةالعقائد

لأثبت؟المرةهذهالعقلاستعمالالسلفئةتلميذأناسأحاولى

الفلسفةعرفتيمتةابنأن-غيرهاومن-صاحبنانصوصمن

جذآ.مبكرأمبكرأ،

عقلئأعضدألهلتكونالفلسفةتيمئةابندرسإنماأ-

تيمئةابنأنعلمنالوماذا..السلفيةالعقائدإثباتعلىبهيستعين

الثلاثيندونوهوالرازيالمتكلمعلبهيرذقديمامصثفأألفقد

عقلتآ..عضدألهلتكونالفلسفةدرسأنهدامفما؟عمرهمن
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المصلوبة(الج!ميمانجلآذ..تيمية)ابنلهاذيوال!ثاديا32

ريب.لاعمرهمنالعشريناتفيدرسهاقدفيكون

نأمنهؤلاءزعمهماعلالكلامبسطنا"وقد:تيمتةابنقال

نقلمثل،ظتئةمقذماتعلىموقوفالسمعيةبالأدلةالاستدلال

والتخصيصوالإضمارالمجازونفيوالتصريفوالثحواللغة

فيصتفناكئاوقد،بالسمعيالعقليوالمعارضوالنقلوالاشتراك

")1(.سنةثلاثيننحومنقديمامصنفأالكلامهذافساد

تعارض"درء:كتابهفيتيمئةابن"يذكر:الكرديمحمودقال

فإذا..سنةثلاثيننحومنقديمامصنفآصنفأنه"والنقلالعقل

"درء:كتابيكونأنيرخحسالمرشادمحمدالدكتوركان

معنى)713-717(..سنتيبينكتبقد"والنقلالعقلتعارض

عشرونوعمرهوضعالأولكتابهأننفترضأنيمكنأنهذلك

")2(.سنة

.1/22،والنقلالعقلتعارضدرء(1)

(7)17شةأخذنالو.67ص،تيمتةابنعندالقديالتفكيرمنهجعلىالقرآنأثر)2(

مننحوآ9:التاريخهذامنوحذفناالدرء،كتابتهلوقتتقديرأعلىأنهاعلى

دونوهوالكتابهذاألفقد66(،1)سنةالمولودتيمتةابنيكون"،سنةثلاثين

بيقين.الثلاثين
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33المصلوبة(الجحمبمانجلآذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا

فإننا؟بدقةالتاريخهذاتحديدحاولنا"لو:ا.صصاحبناقال

وفاةإلىالاعتناءهذاواستمر715،سنةبعدكانأنهنجدقد

كتبأهمأنالرأيهذاصحةعلىيدلومما.السجنفيتيمتةابن

لأقوالهم،إيرادهأو،للفلاسفةمناقشاتهحوتالتيتيمتةابن

..".والنقلالعقلتعارض"درء:مثلتقريبا،571سنةبعدكتبت

سنةبعدالفلسفةبكتبتيمئةابناعتناءيكونكيف2-

حوتالتيكتبهأهئمأنذلكصحةعلوالدليل71(،5)

تقريبأ؟71(0)سنةبعدكتبتللفلاسفةمناقشاته

نأبدقةالتاريختحديدنحاولونحن"المنطقي"الفكر:منأليس

نأولاسيمابعدها،وليس)715(سنةقبلالتاريخهذايكون

التيبتلكليستالعقليةتيمتةابنقدراتأنإلىنئقناقدصاحبنا

..نظنكنا

عضدعنفيهيفتشالتاريخهذاقبلزمنإلىاحتاجأنهبدلا

..بهيستعينعقلي

نص،للذهبيالمنسوبة،الذهبيةالنصيحة"وفيا:.صقال

كم"فإلى:تيمتةابنمخاطبأالذهبييقولإذالأمر،هذافيكثيرأيفيدنا
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المصلوبة(الج!ميماتجلآذ..تيمية)ابنلهاذيواال!ثادي34

قدرجليابعقولنا،عليهالنردالفلسفيةالكفرياتدقائقننبش

السموماستعمالوبكثرة،مراتومصنفاتهمالفلاسفةسمومبلعت

".البدنفيواللهوتكمنالجسمعليهايدمن

".الرحيلقربوقدالسبعينعشرفيأنت"أما:فيهاويقول

فالعقد،الكتبلهذهتيمتةابنقراءةتأخرعلىيدلفهذا

728سنةوفاتهإلى072سنةبعدكانتيمتةابنعمرمنالسابع

سنة".68عن

يقول..للذهبيالمنسوبةالذهبيةالنصيحة"وفي(أ3-

"؟كمفإلى:للذهبيالمنسوبةالنصيحةفي"جاء:يقالألا"؟الذهبي

له"سيكون:فلسفىلدرسبىيمقدأنيريدعقلهناهاب(

لكن"،عامةبصورةالإسلاميالفكرعلىالكبيرالأثر

يوققلاحينالإنسانبهجممنىعماتكشفالعقلهذااستظهارات

أهلهفيهيتوشمصبىأيفهم..وإمكاناتهطموحهبينالموازنةفي

لهذهتيمتةابنقراءةتأخرعل"يدل:أنهالثصهذامنالتجابة

"؟الكتب

الكفرياتدقائقننبشكم"إلى؟تيمئةلابنويقوليصرخناصح
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35المصلوبة(الج!مةنجلأذ..تيمية)ابنوالهاذيالهادي

"قدكم"،"إلىفيها:عمركأفنيتفقدرجليااتركها"الفلسفية

وتوافرتقرأتهامالكثرة"مراتومصنفاتهمالفلاسفةسمومبلعت

سئك)1(كبرتوقد"السبعينعشرفيو"أنت:لكآنأماعليها،

بكيليقكانإنالسنهذهفيبالفلسفةتشتغلأنبكيليقفليس

قرب"وقدعنها:تنزعأنلكآنأما..الشبابزمنبهاالاشتغال

.(الرحيل

ؤ،)تعالىتقولهفيالألوسئئقال.بضمهاكئرتولشالباء،بكسركذا،:كبرت)1(

منالموخدةالباءبفتح")يكبزوا(6،:الاء:!أيكتزوأآنويداراتآءطوهآإشئرآفا

كبر9كبر:،اللسانوفي.4567/المعانيروح،.السنفييستعمل)غلم(باب

فهوالباء،بكسروضكبرأيهترآيكبزوالدابةالرجلوكبر..غالمأييكبربالضم

!.السنفيطعن:كبير

التيالحالةفاليهئر،تتقاربوالاستكباروالتكترواليهبز9:الأصفهافطالزاغم!قال

منأكبزنفتطالإنسانيرىأنوذلك،بنفسهإعجابهمنالإنسانبهايتخقص

.بالعبادةلهوالإذعانالحققبولمنبالامنناعاللهعلىالتكبزالتكثز؟وأعظم.غيره

وجهين:عليقالوالاستكبار

يجب،ماعلىكانمتىوذلككبيرآ،يميرأنويطلبالإنسانيتحزكماأنأحدهما:

فمحمود.؟يجبالذيالوقتوفي،مجبالذيالمكانوفي

وردماهذاوعلى،المذمومهووهذالهليسمانفسهمنفئظهريتثغأن:والثاني

ألفاظمفردات.%3.001القرةأ!ؤآشتكبزلأآبت:تعالىقالماوهو،القرآنفي

كبر.،القرآن
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المصلوبة(الجميمانجلآذ..تيمية)ابنوال!ثاذيل!ثاديا36

قراءةتأخرعل"يدل:العقوليوقظالذيالضراخأفهذا

عقلك.علىالثهأعانك"؟الكتبلهذهتيمتةابن

مالولافيه،كناماكلعنيغنيناهناتيمتةابنكلامفيما4-

أوائلفيكنت"وقدتيمئة:ابنقالالزعونة،هذهمنبهبلينا

الرغبةمنوعندي،بقريببلوغيبعدالفلاسفةبأقوالمعرفتي

فيأرىكنتأنيأوجبماالأمور،هذهوتحقيق،العلمطلبفي

أنتمله:وأقول)1(،المقامهذافيأناظرهوأناسيناابنمنامي

هذامثلوتقولون،الخلقوأذكياءالعالمعقلاءأنكمتزعمون

هذامثلعليهوأوردعقلأ؟الثاسأضعفيقولهلاالذيالكلام

فلاالجهاتجميعمنواحدأكانإنالأولالعقل:فأقولالكلام

كانوإن،وفلكونفسعقلعنهيصدرلاواحد،إلاعنهيصدر

تلك:قيلولوواحد،منأكثرالواحدعنصدرفقد،كثرةفيه

وجود،عنهايصدرلاالعدميةفالأمور،عدميةأمورهيالكثرة

فليجؤزواما،باعتبارالواحدالعقلعنالكثرةجؤزواإذاثم

هذهأيامنافيناشئتنانراهالذيفما،البلوغوقتمنامهفيتيميةابنرؤياكانتهذه(1)

...أكاديميستاربلوغها؟وقت
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37المصلوبة(الج!مبمانجلأذ..تيمية)ابنل!ثاذيواالهادي

هذهبدونالامتيازذلكوبمثل،الأولالمبدععنصدورها

.(1)"..سطةلواا

!!!

تيمثةابنالإسلامشيخموقف،الغامديصالح:عن37./1،الجهميةتلبيسبيان(1)

.702صعرضها،فيومنهجهالفلاسفةآراءمن

لنفسهكؤنحتىجدآمبكرةبدايةالفلسفيللفكرتحصيلهبدألقد1:الكرديقال

باعترافهواضحوهذا..البلوغعمرفيصبيوهووالمتكلمينالفلاسفةعنفكرة

منلجضمرةقلتأنيوأذكرا:يقولفهوا24اصالمنطقردعنمصنفهفيهو

صغيرذاكإذوأنا-بهمالمشغوفينمن(والمتكلمين)الفلاسفةلهمينتصركان

فيهـاماالدلائلفيإماباطلففيههؤلاءيقولهما-كلالاحتلاممنالعهدقريب

.67ص،القرآنأثر."..المسائل

تراثيفتشوهوالأقوالهذهمنبثيءاللاهثبحثهفيصاحبنايتعثرألم

تيمئة؟ابن
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فىقيقةمصافىرغيرعلىتيميةابقاعتماذ

اليونانفلاسفةمقالاقإيرادههأ
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أمثالهمنتيمتةابننئرافيالثالبيفيكتراللهئم

نأهوالمشوهةالمعرفةهذه"وسبب16:صصاحبناقال

اليونانيين،للفلاسفةالأصليةالنصوصعلىيطلعلمتيمتةابن

المترجمةالنصوع!علىولا(باليونانيةمعرفتهالعدمبلغتهمسواء

غيرمصادرعلىاعتمدتيمئةابنأنوواضح.اليونانلفلاسفة

".اليونانفلاسفةلمقالاتحكايتهفيدقيقة

نصوصيضربفهوبالففه،ختفهعنلكن؟باحثصاحبنا

يؤتى:أينمنيدريفلاببعضبعضهاكتابته

كثيرةدراساتإلىويحتاججدأكبير"الموضوع3:صقا!قدكان

التيالفلسفيةللمسائلتيمئةابنفهممدىتناقش،وتفصيليةمعمقة

إلىوالأقوالللمسائلعزوهفيدقتهمدىوكذلكلمناقشتها،تعرض

والمتكلمينالفلاسفةمنالمفكرينكباربعضأثرودراسةأصحابها،

البركاتوأبي،الرازيالدينوفخر،كالغزاليتيمتة،ابنعلى

."وغيرهمرشدوابن،السهرورديالدينوشهاب،البغدادي

عنملكاابننقلعلأيضأتيمئةابناعتمد"وقد2:هص
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العلممسألةفي"وكلامهأرسطو:عنقالحيث؟الكتابهذا

بألفاظهذكرهوقد(الطبيعةبعد)ماكتابهفيمذكورمعروف

".وغيره)المعتبر(صاحبالبركاتأبو

".تيمئةابنفيتأثيرأالفلاسفةأعظموهوملكا:"ابن:28ص

بلرشد،ابنكتبعنالنقلمنتيمئةابن"أكثر2:اص

".كتبهفيكاملةنقلهايكونيكاد

الذيوما،الفلسفةمنتيمتةابناستفادهالذي"ما27:ص

أغفله؟الفكريةتيمثةابنجوانبمنمهمجانبهذامنها؟أخذه

دراسةإلاالجانبهذافيدراساتمننجدنكادفلا،الدارسون

الإشاراتوبعضتيمئة"،ابنعندرشدية"مواقفالصغيرالمجيدعبد

ود.)1(،الكوثريزاهدمحمدالشيخمثل،آخرينوعلماءباحثينعند

".ريانأبوعليمحمد

من:كتابهفييقولفالكوثرفي.."ليصهـحانتة)إضارة"؟الكوثري"الثيخ:إلىهنالإشارةا(1)

بماأعلمواللهالهوانعنابتعادآبالإسلامتظاهر389:صملكاابنعن،التاريخعبر

فيلنفسهقدوةواتخذهعندهبغيتهتيمئةابنوجدالذيالوحيدالفيلسوفوهو،قلبهفي

".الأفاكينإفكعناللهتعالى،سبحانهاللهفيالحوادثحلولبجوازالقول

الدينلمحمثكلمةهناأنقللكنكميناه،فقدتمتةابنفيكلامهمنالةهناببلي!
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43المصلوبة(الج!مبمانجلأذ..تيمية)ابنوالهاذيلهاديا

تاريخعلىوالاطلأنجالئباهة،منشي؟علىصاحبناكانلو

غ!يرمصادرعلاعتمدتيمتةابن"أنذكر:لما؟الإسلاميةالفلسفة

هذهفيذهبثم"؟اليونانفلاسفةلمقالاتحكايتهفيدقيقة

الدين:محسثقال،تيمتةابنعلىالكوثريتجنيفيالخطيب

عماالبحثعلوقفوقد،الحديثعلماء)غالب(فيالكوثرفييقولهمابعض"هذا

قلوبمنالأئمةفيهدمالتعليقاتهذهفيليذيعهخصومهمفيالخصوميقوله

الأمة.

الظاهريةاليهبدارفيبأنتعليقاتهناشرالفاضلصديقناأقغأنالأمربهبلغوقد

بالتج!يم.فيهقالتيمتةابنالإسلامشيخبخطكتابأ

جدرانها،بينطفولتيمنذونثمأتأمينها،اللهرحمهأبيكانالظاهريةالكتبودار

السطور،هذهكاتبأحدهماتيمتةابنالإسلامشيخخطيقرءاندمثقفياثنانوكان

بكتبالناسأعرفمنوأنابقلميمنقولآكانخطهعننقلآكتبهمنطغوالذي

فأناتيمئةابنبخطموجودآهذاكانإن:لصديقيفقلت.بخطهالمكتوبةتيمثةابن

نإوأما،المسألةهذهفيالكوثريرأيإلىانضماميالأشهادرءوسعلىلأعلنمستعذ

قدأنكالصديقأجهاتعلمأنفيكفيالإسلامشيخبخطذلكإظهارعنعجزتم

6الزهراء،ج.".علمائنا.علىمعتدلملفناعدوشعوببيزتةالفزتةهذهوأن،خدعت

عليهردةفقد."،.بالإسلامتظاهر9ملكا:ابنعنالكوثريقولأما.44صا،هم

38.ص،البغداديالبركاتأبفلسفةفيالنقديالجانب:فيالطيبأحمد

فيوجهودهالكوثريزاهدالشيخ:دراستهالقادرعبدأحمدمحمدبهختمماأحسنما

الزائدحماسهإطارفيالكوثريعلىيؤخذ9:قالحيث،الإسلاميالفكرمجال

خصمهيصفأوبالكفر،زفبهحدإلىمعهيتفقلاممنغيرهتخطئةإلىاندفاعه

".مثلهمفكرأوعالمعنتصدرأنيليقلابأوصاف
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المصلوبة(الج!مبمانجلأذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا44

البالغالأثر-سذاجةفي-يثبتعنهسقتهاالتيالنصوص

تيمئة.ابنعلرشدوابنملكاابنالثههبةالبركاتلأبي

تيمتةابنعلالفيلسوقينهذينأثرتثبتأنفيلكخيرأفي

فلاسفةبمقالاتمعرفتهأنتزعموأنتذلك؟دراسةإلىوتدعو

"؟مشوهة"معرفة:اليونان

خفصااللذانالفيلسوفانهمارلتمدوابنقفكاابنأنتعلمألا

يحزرهلمكماالأرسطيئالنمئ!وحررا،اشتباكهمناليوناف!التراث

عنايتهشذةعنوالحديثتيمتة،ابنعلىأثرهمافإثباتأحد؟

اليونانفلاسفةمقالاتعرفقدتيمتةابنأنفيهبمؤلفاتهما،

وأجلاها؟صورهاأدقفي-أرسطوولاسيما-

اطلاعدقةلأثبتخاطريوأجهدتذهنيكددثقدلو

أفادنيهمابمثلليتي!رلما؟اليونانفلاسفةتراثعلىتيمئةابن

ترالثالثالبيفيكترفاللهئمهنا،الطريقةهذهمنصاحبنا

أمثاله!منتيمئةابن

الإسلاميةالفلسفةفيالأولالاتجاه"إن:أبوريانعليمحمدقال

أفلاطونيأكانمابصددالمؤرخينجمهرةاعتقدكمامشائيأيكنلم
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45المصلوبة(الج!مؤنجلآذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا

الفيضنظريةلمثأن)1(إذ،مزعومأرسطيستارتحتمستترأ

هذاعنالكشفمنبدلاوكان،الحقيقيأفلاطونإلىيرجعإنما

الأولى.الإسلاميةالفلسفةبناءفيالكامنالأفلاطونيالتيار

أبوالبركاتهوفيلسوفالكبيرالنقديالعمللهذاتصدىوقد

الفلسفةكانت)عمانويليعتبرالذيملكا،ابنأالبغدادي

مدرسةظهورإلىالطرقمفترؤاعلىكانأنهإذ()2(،الإسلامية

المدرسةوهيلأفلاطونتتعصبالمعالمواضحةأفلاطونية

رشد")3(.ابنيتزعمهاأرسطيةومدرسة،الإشراقية

)1(

)2(

)3(

ينقله،فيماقلقهيعملالثقلةبعضويغلط3".إ9بعدوجوبآ،إن9همزةتك!ر

متح.الهاث!وفي،وأسلوبهكاتبهعلمعلىليدذهوكمائكتبأنالنضقوحق

،المنقودةالفكرةتحليل..المشائيةالفلسفةمنالبركاتأبيموقفبثفي"وخطتي

عندأوأرسطوعندسواءفيها،قيلتالتيمظانهاوفيبها،القائلينعندبتعقبهاوذلك

كانوقدسينا،وابنالفارابيفيممثلةالإسلاميةاثمائيةعندأو،المحدثةالأفلاطوية

الجانب،الطيبأحمد."والأمانةوالضبطالدقةفيغايةنقلأذلكفيينقلالبركاتأبو

.01ص،النقدي

فيمقالاتمجموعةالمث!كاة،:ضمن،الإسلاميةالفلسفةلدراسةجديدمنهج

النشارساميعليالدكتورالمرحوماسمإلىمهداةالإنسانيةوالعلومالفلسفة

.2.ص(،م0891)ت

بعض=عنهايغفلونفائ!مختآتفيهاالأعلامبعضبهايكرمالتيهذهالإهداءكت!ب
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اليونانيةبالفلسفةالعربمعرفةبدايةفيالمشائيئالنمئ!جاء

أرسطو،منأفلاطونتبقفيهيصعب،غيرهمعمتداخلآ

"الجمع:فيالفارابيعندواضحآذلكبدا،أفلوطينمنوأرسطو

أفلاطونبينيجمعوهووأرسطو،أفلاطون"الحكيقينرأيبين

أنهاظائأأفلوطين"أثولوجيا":يشرحوهوسيناوابن!ونفسه

المنطقيالنصدونالفلسفيئللإنجازالناقدوالغزاليلأرسطو،

الأرسطىالنمت!بجلاءرشدابنقامحتىسينا،ابنفيهتبعالذي

فيهاختلطأنبعداشتباكهمنوحزره،العربيبالشرحالمثقل

وأفلاطون،بالفارابيوأرسطوبأرسطو،وأفلاطون،بالشرحالنمئ!

أرسطو)1(.ملامحفتحددت،بأفلوطين

في:تيمتةلابن..محبةالعبدفيكاناذافيمامسألة:سالمرشادمحمدنشر،الباحثين

محمدمحمودفهرأوالكبيرالعربيةأديبإلىمهداةوإسلاميةعربيةدراسات

تي.منتثرلمالرسالةوهذه.43هصشاكر،

.اصا،الطيبابنالفرجلأبيأرسطو،لمقولاتالكبيرالئرح:تحقيقمقدمة(1)

الشرقفيلسوفرشدابن:ضمنرشد،ابنمنطقدراسة:فيالأعسمولعبدالأمير

بالنصالوعييمتلككانرشد"ابن:لوفاتهالثامنةالمثويةالذكرىفيوالغرب

أقوالكلعلىالتاريخيالعقلانيالحكميكونأناستطاعبحيثالأرسطوطاليي

.1/18.لماأرسطوطاليسلأقوالوالمتأولينوال!ثراحالمفسرين
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القيلسوقينهذينكتبفيالمزيةهذهيعلمتيمتةابنكان

كلاممن"فهذاقال:غيرها،يولهلمماالعنايةمنفآؤلاها

وجودةالتقلتحريرإلىأقربوهوأرسطو،قولعلىالبركاتأبب

جودةإلىأقربرشدوابنرشد،ابنمنالبابهذافيالبحث

أرسطوتعظيمفيغلؤهمعسينا،ابنمنذلكفيالقول

")1(.وشيعته

ذكركماأيضآ،الفلاسفةأكثرعنالمنقولهووهذا"بل:وقال

المشائين:لمقالاتالناسأتبعمنوهوالحفيد،رشدابنالوليدأبو

لماوبيانآلها،وموافقةجمها،عنايةالناسأكثرومن،وأتباعهأرسطو

لها")2(.وأمثالهسيناابنفيهخالف

كثوأدلةجملةفي-واحدأدليلأإلاليسهثاذكرتهوما

إليه.ذهبمازورعلتشهد-نواهض

المحاوربعضقراءةفيحاولت:عليهأنتهأنأودمهئممعنىهنا

الجوابجاءفرتما،نفسهصاحبنانصوصعلالجواتأرتمتأن

.9434/،والنقلالعقلتعارضدرء(1)

.6012/،السابقالمرجع)2(
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طريقمنأفادهماهيبالفلسفةتيمتةابنيمعرفةتكنفلمضتقأ،

عليهما،الاستدارفيمنفلهالأمر،ينتهيثمالفيلسوقينهذين

بمواردوالعناية،عنهمالنقولوتحقيتي،الفلاسفةبأقوالوالبصير

ذلكفيالنصوصمنوعندنا،تراثهقارئلهيحازما..كلامهم

له!عدناصاحبناعادفإنكثير)1(..خ!ر

الثانيالقولمن-أيضأ-قربهذابقولهتيمئةوابن9:عاشورمحمدمجديقال)1(

بالقوةيقولونالذينالمعتزلةقولمنوقريب،سبهقفيماشرحناهالذيللغزالي

ليسوالتأثير،وحده-وجلعر-دثهالخالقيةأنفييخالفهمولكنه،المودعة

الموانع؟وانتفتالروطتحققتإذا-ثروطها-بهاوإنهـاوحدها،للأسباب

بجعلولشبذاتهاالأشياءبتأثيرالقائلينالفلاسفةقولعنبعيدفقولهولذا

بقولمتأثربأنهتيهمتةابنعلىحكمالذيالبوطيالدكتورعلىرذهذاوفي..الله

السننبعدها".وما(174)صالسلفية:كتابهانظر.المسألةهذهفيالفلاسفة

.791صوالأفراد،الأممفيالإلهية

تراثهفيتيمتةلابنالعقلتةالخصائصأطهر:بالتققالوعيهذا،المحاكمةهذه

والغزالي،والجويني،والماورديالفارابب،:بهمتيمئةابنقارتامن"كل:العلميئ

السياسيةكتاباتهمعلىتيمتةابناطلعقد،المسلمينالسياسيينالمفكرينكبارمن

-وغيره-هذاكل..الفاضلةالمدينةأهلآراءعلىاطلعفقد،بالاسمبعضهاوذكر

الكممعيتعاملكانتيمثةابنولكن،السياستئتيمتةابنفكرعلىأثرآتركلاشك

صحةعلىيعتمدالذيالمجتهدمعاملةعليهااطلعالتيالمعلوماتمنالهائل

الفكر،عطيةبسام..".معهيتعاملالذيالواقععلىوإنزالها،والمقدمات،الأدلة

.048صتبمتة،ابنعدالسياسي
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كلامهبعضفيالخطأإليهيتطرقلمتيمئةابنأنأزعملست

مايصيبهالعلماءمنكغيرهفهووفلاسفتها،اليونانيةالفلسفةعلى

مؤلف؟منهايسلملاالتيالأخطاءأفرادبينفرقلكن!يبهم،

مجموععلىالاطلاعيسقطهالذي"المشوهة"بالمعرفة:الاتهاموبين

الفلسفة.فيتيمئةابنكلام

فليس،يستطيعهأحل!كلالخاطرعفؤهكذاالكلام4وءانشا

مجالسها.فيالعافةقذرمنأكثر

أهممنعنديوهو-المحورهذاعنالحديثأختمأنقبل

صاحبناكانعليها،الكلامأخزتحيلةعنسأكشف-المحاور

تيمثةابنمعرفةضعفإلى-غيرهامع-بهاليتوضلتحتلها

هذهلكن،دقيقةغيرمصادرفيعليهااطلعأنههـالى،بالفلسفة

الله.بحمدتكشفتالحيلة

التعتيممننوعأ"المظلم"المدخلهذا:فيصاحبنامارس

مماكثيرأذكرهاعليهسيفسافلسفيةشخصيةحقفيالإعلامى

القزاء.بعضعقولمنيتحئفهأنأراد

الذيذاكيشبهشيئأالمدخلهذاولوجيآؤذاصطنعتكنث
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..الطريقلهمفينيررؤوسهمعلىوالكهوفالأغوارمرتادويضعه

بعمامته،خقيهامنفألفيتهالظلماتهذهإلىالنوروخهتوقد

درسيىفييأخذدمشقمدارسإحدىفيحصيرعلثئمقاعدأ

...أبصرتكقد،الآمدئالذينسي!،للفلسفة

أنهمعكبيرأ،فيلسوفأالشامتخرج"لم:صهصاحبناقال

عصرفيأما،الصوفيةمتفلسفةلاسيما،الفلاسفةمنجمعدخلها

كبيرأفيلسوفآنجدنكادفلا65175-.عاميبينماتيمتةابن

قلةمننعجبإننابلندرماإلاالعراقأوالشامأومصرفيسواء

العصر،ذلكفيوطبيعياتومنطقفلسفةمنبالعقلياتالمشتغلين

كلعنوبحثت،الفترةلتلكأرختالتيالكنبمنجملةجردتوقد

قليلأعددآإلاأجدفلم،منطقيأوفيلسوفأنهعنهقيلمن

هنا".سأذكرهم

فيماتيمئةابنعلىالفلاسفةبعضأثرعنصاحمناتحذثلقد

مرةيغلطلمكلهبحثهفيلكنه،نسقهلموفيماعنهنقولمنسقناه

:يكونأنإلا،تيمئةابنعلىالآمديأثرعنواحدأسطرأفيذكر

"؟أخفاهظهوره"شديا
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قليلأوسأرجعهذه،75()651-.عاميبينبماأخدعلن

تيمئةابنولادةقبلدمشقفيالآمدئوفاةتاريخ631()عامإلى

الثانيالقرنأهلمنتجعلهليستسنةثلاثينلأن66(،1)سنةبثلاثين

جاهدأيدعومنولأن،تيمئةابنعصرفيالفلاسفةجملةفييذكرفلا

رشدوابنملكاكابنتيمتةابنعلىالفلاسفةبعضأثردراسةإلى

دمشق،فيالمتوفىالآمدئالفيلسوفتيتجاهلأنلهيستقيملا

)1(.عليهوالمثنينبتراثهالمعتنينمنكاننفسهتيمئةابنأنولاسيما

تيمئةابنبينالصلةليقطع؟بحثهمادةفيالحيلةهذهتحتللقد

فيأوكتبهفيإقالآمدفيخقفهالذيالفلسفىوالإرفيالدمشقى،

حنبليأفقيهأكانإنماتيمثةابنأنإلىوليصل،دمشقفيتلامذته

..عقليسندإلىاحتاج

منكثيرعند"الآمديالدين"سيف:عليالحسنأبوعرف

،شوشانلعثمانتيمتة،ابنالإسلامشيخعلومفيالجامعيةالرسائلدليل:في(1)

ليحيى،ايإلهياتفيالآمديالدينسيفمنتيمئةابنايإسلامشيخموقف77:ص

مئةهـ(ا424سنة)صدرالدليلهذاوفيهـ.ا704القرىأمجامعة،الهنيدي

تمة،ابنتراثدرسترسالةوثلاثونمئةمنها،علميةرسالةوسبعونوسع

تحقيقه.فيوالباقي
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غاية"و:"الأحكامأصولفيالإحكام":بكتابهمتكلماأصوليأالقراء

أيضأفيلسوفلكنه..الأفكار""أبكارو:"الكلامعلمفيالمرام

"،التمويهاتو:"كشفالكنوز""رموزو:"الحقائق"دقائق:بكتابه

يمثلالذي":والمتكلمينالحكماءألفاظشرحفي"المبين:وبكتابه

اصطلاحعلىالفلسفيةقراءتهودقةألفاظهبعذةالفلسفيالنضج

والفارابيأرسطوأعمالمنمستمدمي!رنظاموفق،الفلاسفة

1(.سينا)وابن

،حماةأميروفاةبعد)617(سنةدمشقإلىالآمدىتوخه

الفلسفةبتدريسفيهاوقام631(،)سنةتوفيأنإلىفيهاواستقر

الذيأضيبغة)2(أبيابنفيهالهتفقذممنوكان،خاصةدروسفي

ضمنالمبينئثر.181ص،العربعندالفلسفيالمصطلح،الأعسمعبدالأمير(1)

وتحقيق.دراسة،الآمديالفيلوف:فيالأعموأفرده،السابقالكتاب

كانتأخرىفلسفيةشخصيةفهذه،الحيمةالخيو!ورب!آخرإعلاميئتعتيمهنا2()

فيكتابأهمصاحبهوبل،فحسبذلكوليس،دمثقفيالفلسفةتذزس

الأطباء.طبقاتفيالأنجاءعيون:الإسلاميئتاريخنافيالفلاسفةتراجم

كثيركانلماأسماؤها.الكتبهذهعنضزفماأكثرفما،هذهالأطباءبطبقاتتغزلا

عصروكان-،!بالحكيمالطبيبتسميةجاءتهنا-منبالطمثيشتغلالفلاسفةمن

بأنفعوقبالطسث،بأزديةفلاسفتهعقوذأخفى،الفلاسفةيمقتأصيبعةأيىابنن

)668(.سنةأصيبعةأبيابنتوفي.قطبحثهفيكتابئولايذكرهفلمصاحئناأخفاه
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صلة.منأبيهوبينبينهكانلماالكنوز"،"رموز:كتابهعليهقرأ

هذاولعل)1(،بعنايةتيمئةابنقرأهمممنواحدآالآمدفيكان

تعد-يكشف،يغيبأنلهفأريدالهوىظلماتعناحجبتهالذي

تيمتة.ابنعندالمعرف!البنا؟جوانبمنمهئمجانبعن-رؤيته

لمإن،الفيلسوفهذاتلامذةعنأخذتيمثةابنيكونلالم

؟واستفادةمذاكرةمنأقلفلا،منتظمدرسفييكن

وكثر؟نفميمهاأقوالهمنثابتفهذابتراثهتيمئةابنمعرفةأما

بلغتنا:التيالمشهورةالحكاياتمنإن"حتى:كتبهفيذكرهترذب

منمعروفةمدرسةبانتزاعأمرالصلاحبنعمروأباالشيخأن

نأمععكا،أخذمنأفضلمنهأخذها:وقالالآمدئ،الحسنأبي

الكلاميةالعلومفيتبحرأأكثروقتهفيأحايكنلمالآمدكما

اعتقادأ")2(.وأمثلهمإسلامأأحسنهممنوكان،منهوالفلسفية

!!!

.04،43،661ص،الكلاميةوآراؤهالآمدي،الافعيحسن(1)

السنة،منهاج:فهرس.11/941الدرء،:فهرس،561ص،المنطقنقض)2(

/9222.
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الذبالكنيكتةالحركة

،مراتجمذةبحثهفيالمعنىهذافكررالكشفبهذاصاحبنافين

بهليفجآالقولجهذايلقيحتى؟عندهالبحثتقس!يضعفإنما

يقرأ.ماقيمةعنبجرأتهفيصرفهالقارئ

وأمحايدأدارسأالفلسفةعالميدخللمتيمئة"فابن:اصاقال

دراسةالفلسفةدرسحيثمجادلآ،مخاصمادخلهبلمتعلما،

يأففي"التلفيق"علللفلسفةدراستهبنىتيمتةفابن"نفعية"،

لأيقولأيعنيبحثفيهاخصومهعلىيردأنيريدمسألة

وأمشائيآالفيلسوفكانسواء؟القولهذاعليردفيلسوف

تيمتةابنيبحثبهايقولالتيالمسألةوفيذلك،غيرأوإشراقيأ

".مذهبهكانمهمايؤيدهافيلسوفلأيقولأيعن

اعتمادهالمشائينللفلاسفةتيمتةابننقدعلى"والملاحظ:22ص

والشهرستانيالغزاليردودمنردودهيلفقفهو،التلفيقعلى

..".عليهم

بعض،علىالفلاسفةبعضردمنتيمئةابن"واستفاد:28ص
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السهرورديوردودسينا،ابنعلرشدابنردودمنفاستفاد

وردود،الفلاسفةعلملكاابنوردود،الفلاسفةمنكثيرعلى

بهليبطلالرادكلاممنيأخذتيمثةفابن،غيرهعلسبعينابن

موافقأالراديكونالتيالمسائلفيهذا؟عليهالمردودكلام

لأحدقولعلىالرديريدعندماتيمتةابنأنأيفيها،تيمئةلابن

آخر".فيلسوفلأيالقولهذاعلىردأييأخذالفلاسفة

أحسنحتىنظائرهاإلىوضفهاالبحثنصوصتتئعأتعبني-أ

نرىهذه،وفيبحثهمنأوردتهاالتيالسابقةالنصوصففيقراءتها،

يمقهحتىكلهالبحثفيويكزرويوزعيفزقالواحدالمعنىأن

واحد.كلفيوالمعنى28،صثم22صثمااصهنا:فما،القارئ

نأإلاالفكرئ،التنظيموطرائقبالمنهجعنايةللمفكرينبأنوعهدي

،ديكارت"و:"مقال،بيكون""بأرجانونتغا:حتكماصاحبنايكون

"بورريال")1(،فلاسفةعندالتفكير""فنو:اسبينوزا،""إصلاحو:

المنهج.علىكلامهمنشيئأمنهنقبلثمبهاتفثغأنإلىفسنمهله

ضرورة9:ديكارت،أمينعث!ان.91ص،الأدببالبحثمنهجالطاهر،جوادعلي(1)

76.ص"وماهيتهالمنهج
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95المصلوبة(الج!مزتجلآذ..تيمية)ابنوال!ثاذىلهاديا

القراءمعيقسمنيله،عقليأخرتأنيصاحبنايظنهل2-

الفريقفيرذتيمئة؟ابنكانقل::الفريقالذايقول:فريقينفي

هذا؟علبهفيرذهذامنيأخذنفعيأملققأالآخر:

إليه.ذهبماعلىبهيستشهدنضأكقهاالمواضعهذهفييوردلمإنه

علىأوردأنفأستطيعوأناشك،لاالبناءمنأيسرالهدلم3-

البحثمنسنواتثلاتردهايكقفهالكلاممنشبهةصاحبنا

الكلامفإن؟وقارئيوصاحبينفسيمعصادقأأكونوحتىالجاد،

الكلامهذاكانإذافكيف،المعرفةمشكلاتأعقدمنالمنهجعلى

الفلاسفة؟علردودهفيتيمتةابنمنهجعلى

إلى:تحتاجالفلاسفةعلىردودهفيتيمتةابنمنهجدراسة

بعناية.الجانبهذافيتيمتةابنتراثدراسة-ا

القتمابنتلميذهكتبمنالتراثبهذايتصلمادراسة2-

وتتقمه.تشرحهفهي

المعرفة.نظرئاتمنالمنهججمهذايتصلمادراسة3-

الفلسفى.الترافيفيالمنهجدراسة-4

ردودهم.فيالفلاسفةأبرزمناهجدراسة-5
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فيتيمتةابنمنهجعليتكلموهوبهذاصاحبناقامفهل

بهأقملموأناهذا،علىيشهدوكلامهكلا،؟الفلاسفةعلردوده

جاذة.مفردةبدراسةحرفيوهوأيضأ،

قراءةفهي،آؤزدهماتعدولنهناصاحبناكلاتمقراءتيفإنلذا

منهجهنا،اصطنعناهالذيوهذا،الجزئيةهذهفيتيمتةابنلمنهج

منالاستفادةعلىقتلوهوردود،منقرأناهمابعضمنأفدناه

بضابطه.العقوليتاج

صاحبنا،فهمكما"تلفيقأ"يقذ:تيمئةابنبهيقومكانماهل

الفلاسفة؟مناهجعلتيمتةابناطلاععمقعلىينئمعملهوأم

إلىعمدأقواقم؟الفلاسفةعلىينقضأنتيمتةابنأرادلما

عنها،خارجبثصيأوليسبأدواتهافنقضهاالداخلمنالفلسفة

البعضبعضهممعأنفسهمالفلاسفةطرائقسلوكالمنهجمنوكان

".الفلسفةماهيةهيالديالكتيكيةالحركة"هذه:جدلهمفي

هوثمقبلهمننظروجهاتينقد،المفكرينكلشأنشأنهإن

..الفكرقانونيشبهوهذا،نفسهالوقتفيمنهميأخذ

الخصمدعاوىفيالضعفمواطنإظهازالمغالبةأصلمنولأن
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61المصلوبة(الج!مزنجلأذ..تيمية)ابنل!ثاذيوالهاديا

العرضيىمقتضياتيلتزميكنلمأنهولاسيما،الفرصةسنحتإذا

المسلكلأنالحاكمةهيالمجادلةدواعيكانتبلالمنهجيئ،

الصناعيئ)1(.المسللثمنأقوىكانلديهالطبيعى

آخرشيءإثباتإلىفيهيذهبكلامفيبدويعبدالرحمنقال

تفنيدإنهيجل"قال:يوضحهلكنهفيه،نحنلماتمامأمغاير

السابقةالفلسفاتتختفيأن"دون:يحدثلبعضبعضهمالفلاسفة

لمأفلاطونلمثاليةأرسطوتفنيدفمثلأ".اللاحقةالفكرمذاه!في

..عندهالعللنظريةفيالصورةبفكرةالاحتفاظمنأرسطوتمنع

مقالة:علىالحفاظمنكئتيمنعلمديكارتلمذهبكنتوتفنيد

نأهويحدثوالذيهو.مذهبهفيموجود"إذنفأناأفكر،"أنا

محمود.82ص،الإسلامفيالفلسفيالقولواستئناتتيمتةأجهر،ابنعبدالحكيم(1)

خلالمنحاولتا:عقيليإبراهيمقال7.ص،الأرسطيوالمنطقتيمتةابن،يعقوبي

حاولأنهوكيف،تيمتةابنعندالمنهجيئالتكاملمفهومعلىالتدليلسبقما

عملهـانمابعض،لحساببعضهايلغفلمالممكنةالمعرفةطرقجمغمنالاستفادة

لاومتداخلةمتكاملةأنهاعلىالعلممصادركلإلىونظر،مجالهفيطريقبكل

بعضهاأنأساسعلىبينهاللتلفيقالسابقةالمحاولاتوألغى،ومتباينةمستقلة

الزعبي،أنور383.صتيمتة،ابنعندالمعرفيالمنهجتكاملمطلقآلما.لبعضتابع

27.صتيمتة،ابنواقعية
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..لاحقةمرتبةفيثانويةمرتبةإلىينزلمافلسفةفيالأساسيالمبدأ

عنها.(ا!التلفيقشبهةلإبعاديكفيللمكانةالتغييرهذا

محاوراتأخذنالو"إننا:أفلاطونبفلسفةمثلأولنضرب

طابعأالآخربعضهاوفيإيليآ،طابعآبعضهافيلوجدنا،أفلاطون

فإنذلكومعهيرقليطئأ،طابعآالثالثبعضهاوفيفيثاغوريأ،

منمعذلةالمختلفةالفلسفاتهذهبينوخدتقدأفلاطونفلسفة

لتبريرلهبدلالاحقمذهبكلأنمنالرغموعلىنقائصها"..

"هذه:فإن،عليهالسابقةالمذاهبأوالمذهبآراءيفندأنوجوده

نفسها")1(.الفلسفةماهيةهيالديالكتيكيةالحركة

عنينفكليسالعلماء؟منواحدأإلاتيمئةابنكانهل4-

الإنساف!؟العقلصياغةعلوأثيرهاالمعرفنالتراكيمنظرتة

العقليتاجبينالفروقأعظممنواحاهناالمعنىوهذا

المؤلتس!.""الؤخيوالتراكمى

إنهحتىبه،الاحتفاءعظيتمتيمتةابنكانالذيالوخيهذا

.53ص،الفلسفةإلىجديدمدخل(1)
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الآبقةالفلاسفةعقوذليخضعالعني!العقليالصراغهذاصارع

لسلطته.ويرذها

وهؤرشد،ابننالحضارئ؟تاريخنافيعقلأذقعملمنهذاأين

،اليونانأعقلهوالكتابهذامؤلف"إنأرسطو:متألههعنيقول

والطبيعياتالمنطقعلوموضعالذينيقوماخس،بنأرسطوطاليس

الكتبجميعلأنوضعها،إنهقلت:وقدواكقلها،الطبيعةبعدوما

فى
ولأنهاعنها،الحديثخهدتستحقلاالعلومهذهعنقبلهألفتالتي

الذينجميعلأناكملها،إنهقلت:وقد،الخاصةبمؤلفاتهتوارت

يضيفواأنيستطيعوالمقرنآ،غشرخم!ةمدةفيأيزمننا،حتىخلفوه

هذاجميعأنوالواقعبال،ذاخطأفيهايجدواأنأومؤلفاتهإلىشيئأ

امتازإذوهو،للعادةخارقعجي!بأمروهذاواحد،رجلفياجتمع

وهذابشرئأ،يدعىأنمناكئرإلهئآيدعىأنيستحقالوجههذاعلى

)1(!إلهئأ"يسفونهالأوائلجعلما

عبدالستارمحمد7..صزعيتر،عادلترجمةوالرشدية،رشدابن،رينانإرنست(1)

ولزينب.842ص،الكلاموعلمالمنطقمنرجالهاوموقفالسلفيةالمدرسةأحمد،

".للقرآنإلاالمسلمونالمؤلفونيفعلهمالملأرسطورشدابنفعللقد9:الخضيري

7.ص،الوسطىالعصورفلفةفيرشدابنأثر
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معنامرالذيالساقطالقولمعنىنتبئنالنصهذاضوءوفي

نأأولىالفقيهالفيلسوفرشدابن"وكان:الصعيديلعبدالمتعالى

سبيلفيبهاالمسلمونليسيرتيمتة،ابنمنبعدهمدرسةلهيكون

فهذا،الفلسفةوعلومالدينعلومبإنبهاويجمعوا،الصحيحالتجديد

."..تقليدهعلبعدهجمدتالتيتيمتةابنمدرسةمنخيرأكان

؟عبدالمتعالالشيخيامولاناالتقليدأين

"شارحأنه:أوصافهأكبركانكستقبمستغبدعقلمتابعة

أنه:أوصافهأحدعالمتراثدرسعلالتوافرأمأرسطو"،

أرسطو")1(؟"ناقض

علماءشكاكيففانظر1:يقولكانالذيهـ(أ358)تجوهريطنطاويهناك(1)

الإسلامتةبالأممالحالةالدهماءوالداهيةالعمياءالجهالةمنقديما؟والزكالعرب

دراصة،جوهريطنطاويالثينجادو،عبدالعزيز.لماالفلسفتةالعلومتركمن

نوبل!لجائزةنف!هطنطاويترشيح؟منه29ص:وفي.641ص،ونصوص

!-الدجوييوسفقرضهوالكتاب-713ص،جوهريلطنطاوي،الأرواح:كنابفي

..فاعلهأنتفهلأمرآمنكأريد9:لطنطاويوقولهالرشيدهارونروحتحضيرقصة

فقتلته،خاننيرجلولكنهلها،زؤجتهولاالعباسةبأختيزنىماجعفرأإنوالله

تؤلفحتىفيهاوتبحثالكبفيوتقرأبالنهاروتجذالليلتسهرأنتعاهدنيفهل

ترك9:قال،الهذيانآخرإلى!.".زيدانجورجين!ثرهاالتيالاكاذيبتدفع..بهكتابأ

".الفلسفيةالعلوم
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نفعيةأهي؟الفلاسفةمذاهبمنوصفهاما"النفعئة"هذه5-

؟بنتامنفعيةأم،البراجماتيةنفعيةأم،السوفسطائيين

لينالمجلسفيلهصديقأذنفيعاميئبهايهصم!لفظةهيأم

الداخلين؟أحدمنبها

كانقنجهد،مسلمكاتبدراسةفييوصفأنالشناعةلمنإنه

اليونانئةالتصؤراتتلكأشرمنالعقللينقذ""الؤخى:عنيناضل

الساميالجهدهذايوصفأنالشناعةمن؟المضحكةالوثنتة

".العقلي"باللؤم:ظلالهابعضفيتوحيبكلمةالأثر،والبالغ،الغاية

النظير،منقطعةدينيةغيرةعنيكشفالموقفبهذاتيمتة"وابن

يرىالذيالعمليالفيلسوفعنالوقتنفسفييكشفكما

القضاياوأكثرالبشر،لبنيالعامنفعهافيوصدقهاالأشياءأحقية

")1(.تيمتةابنعنهادافعالتيالقضاياقبيلمنالأديانتقزرهاالتي

الفلاسفة،علىردودهفيتيمئةابنمنهجبدراسةيفيلاهناما

تسمحلاوالبحثالقراءةطبيعةوإن،المنهجهذاإلىإشارةلكنه

هذا.منبأكثر

.433ص،السلفيةالمدرسةأحمد،عبدالستارمحمد(1)
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الفكرىالخؤذ

عقلي،فيانظرواهاؤم:يقولفهويكتبحينالكاتمتأنأعلم

به:هووماالعقليشبهشيئأفوجدتنظرتقدوأنا

؟المدارسمنمدرسةتقؤضأنأردتماإذاالعقلمنلأنه

..فتفترسهالمدرسةهذهيمثلممنضعيضإلىتعمدأن

يبتلىأنأفا؟الخطةهذهعنصاحتناصرفالذيماأدريلا

ويجايده،العلمتاريخفيالعلماءأكبرمنواحدأالعلمفيفيجادل

عذتها.صاحبنالهاأعذماورطة-والله-فهذه؟الفهمفيتغا

فعليه،والفهمالعلمفيتيمتةابنويجايدليجابأنأرادومن

علمهفيراجعويجاتد،يجادلأنمنالحذرغايةحذرأيكونأن

كزات.بالتهمةفهمهعلويعود،مزات

المعرف!البنيانمتماسكعالمقيمةمن"تغف!"ليسأنهوالحق

المطلقةالمعرفةلأن،هناكأخطأأوهنا،ونسيئتجهلآن؟عندي

بلغمهماالإنسانولأن،تتناهىلاالعلومفأفراد،مستحيلةالتافة

منهوماوالغفلةالخطأمنعليهيجريفإنهوالفهمالعلممن
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إنسانأ.كونهلازم

لامنيقولهكما،يغلطلاتيمئةابنإن:لأقولهناجئتما

ضربتالتقدشهوةإن:لأقولجئثلكنذلك،يقولأنلهأحمث

بالته!إلاقؤةولاخؤلفلاالفكرئبالحؤلفأصابتهصاحبناعقل

ثم22،بصفحةأعني،بالمقلوبالقراءةسأبدأهذاوبسبب

صاحبنا:علأيسرليكون؟اهص

الصوفية:فلاسفةعنتيمئةابن"قال22:صقالأولأ:

منبالتهأعلمالأولياءخاتمأنادعوافقد:بالرسلالإيمان.وأما."

العلميأخذونالأنبياءوسائرهوالأنبياءخاتموأنالأنبياء،خاتم

".والدينللعقلمناقضوهذاالأولياء،خاتممشكاةمنبالته

ماعربيابنكلامففي؟النبيعلىالوليتفضيللمسألةوبالنسبة

رأيت"إذا:يقولحيثتيمتة،ابنعنهنقلهماخلافيريدأنهيبين

،وعارفوليهوحيثفمن؟التشريعخارجبكلاميتكلمالنبي

هوحيثمنوأتمأكملووليعالمهوحيثمنمقامهولهذا

،يقولاللهأهلمنأحدأسمعتفإذا،وشرعتشريعذوأورسول

يريدفليس،النبوةمنأعلالولاية:قالأنهعنهإليكينقلأو
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النبيفوقالوليإن:يقولأو،ذكرناهماإلاالقائلذلك

عليهالرسولوهوواحد:شخصفيبذلكيعنيفإنه؟والرسول

نألا،ورسولنبيهوحيثمنمنهأتموليهوحيثمنالسلام

هوفيماأبدآالمتبوعيدركلاالتابعفإنمنه،أعلىلهالتابعالولي

".فافهم،لهتابعآيكنلمأدركهلوإذ،فيهلهتابع

النبي،علىالوليبتفضيلالصوفيةقولأنيبينعربيفابن

كونهحيثمنأفضلدثهوليأكونهحيثمنالنبيأنبهيريدون

منأفضليكونالأنبياء(غيرإمنالوليأنيريدونولاله،نبيأ

تيمتة".ابنفهمكما،النبي

بينيفزقعادفماالفكركثئبالحؤلصاحتناالنقدشهوةأصابت

ولو"الولمن".عن:وكلامهالأولياء""خاتم:عنتيمئةابنكلام

مزةأل!الكلاتمفهمهلائهم؟عقلهعنالقوليذثأنيريدكان

.الإسلامتاريخفيالصوفنللتراثناقل!أكبرفهتميتهمأنقبل

قدللهلالالمترائيبمنزلةالدليلفي"الناظرتيمئة:ابنقال

الناظروأما.القلبأعمىوكذلك،بصرهفيلعشىيراهلاوقد،يراه

وإلى،الهاديبالدليليظفرأنإلى:شيئينإلىيحتاجفهذا:المسألةفي
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قلبهعلىينزلأنيوجببماالشرعفأقره،وينتفعبهيهتديأن

")1(.المعوقةالأسبابعنهويصرف،الهاديةالأسباب

".تيمتةابنفهمكما..الوليأنيريدون"ولا

نإالضفاقة؟علوالقدرةالجرأةهذههؤلاءيستمذأينمن

ذهنهفيالمعنىأدارالعلمطلبةبعضفيهمجلسيىفيكانإذاأحذنا

هؤلاءمنوالواحد،عليهئزرىأنخوفتيقولهأنقبلمراقي

ينكسر..ولايخجلفلابهاويسيرعقلهغورةعنللناسيكشف

كفه!وشأنهاوأطوارهامنازجمهافيتباينهاأشذماالأنفسهذهفلله

الطائيشيخهمقولجنسمن"وهذاتيمتة:ابنقالأ-

وولاية،النبوةمنأفضلالولايةإنأيضأ:ويقول(..عربيابنا

الولايةحيثمنبزعمهلأنه،ورسالتهنبوتهمنأفضلعندهالنبيئ

وهذا.بواسطةيأخذالنبوةحيثومن،واسطةبلااللهمنيأخذ

مقامهيالنبوةأن:أصولهمعلىوتوجيههمطلقآ،يقولونهقدالكلام

عليهتيردفالولم!الضرف،المعقولهيوالولاية،المعقولاتتخييل

لكن،المعقولاتهذهلهولايتهجهةمنوالنبيئصرفأ،المعقولات

34.ص،المنطقنقض()1
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،الخيالبواسطةفيأخذ،المعقولاتهذهتخييلهينبوتهجهةمن

..للناستبليغهجهةوهيالدرجاتأنزلعندهمرسالتهوجهة

الرسولأنوهو،المسلمونعليهااتفقالتيللحقيقةقلمبوهذا

الذيالولمنمنأفضلوالنبي،برسولليسالذيالنبىم!تأفضل

تنتظمالنبوةأنكما،والولايةالنبوةتنتظموالرسالة،بنبيليس

)1(.الأنبياء"عنتلقيأأكملهمالأولياءأفضلوأن،الولاية

وينقضه.أصولهمعلىويوخهههذا""يفهمتيمئةفابن

منأعظمالنبيئولايةإن:"ويقولون:فيقولعليهيزيدثم2-

ولايتهأنأحدهميذعيقدثم،رسالتهمنأعظمونبوته،نبوته

الأنبياءجميعوأنالأولياء،خاتملولايةتابعةالأولياءسائروولاية

نبوتهممنأعظمعندهمهيولايتهمحيثمنوالرسل

القولعندهمهوالذيبالثهالعلميستفيدونوإنما،ورسالتهم

ذلكأصلفيوشبهتهمالأولياء،خاتممشكاةمنالوجودبوحدة

بواسطة،والرسولوالنبى،واسطةبغيرالقهعنيأخذالولم!:قالواأن

المخاطباتبابمنويجعلونه-نفوسهمفييفيضماجعلواولهذا

.252ص،الصفديةالرسالة(1)
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،عمرانبنموسىتكليممنأعظتم-الربانيةوالمكاشفات،الإلهية

!ؤإننفسانتة:ووساوس!شيطانتة،إيحاءاتالحقيقةفيوهي

نألعلموافدواولو(،121:الأنعام1!إقئآؤي!ايهزيوء!آلشنطاينى

وأن،قلبهعنيأخذهمالاالرسولعنيأخذهما:الولمنعندماأفضل

منأفضلهووكانبكر،أبووأفضلهم،الضذيقونالأولياءأفضل

لمج!النبيعنالصحيحينفيثبتكمالمخذثأكانعمرأنمععمر،

أحدأمتيفييكنفإنمحدئون،قبلكمالأممفيكان"قد:قالأنه

فعمر")1(".

"وأما:عنهصاحبناساقهالذيالنق!فيتيمتةابنذكرهما3-

منبالتهأعلمالأولياء""خاتمأنادعوافقد:بالرسلالإيمان

العلميأخذونالأنبياءوسائرهوالأنبياءخاتموأنالأنبياء،خاتم

نفسه.عربيابنقولهوالأولياء"؟خاتممشكاةمنبالته

وليس،بالتهعالمأعلهو"وهذا":الحكم"فصوص:فيقال

الأنبياءأحديراهوماالأولياء،وخاتمالرسللخاتمإلاالعلمهذا

الأولياءمنأحديراهولا،الخاتمالرسولمشكاةمنإلاوالرسل

387.صالمرتاد،بفية(1)
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-رأوهمتى-يرونهلاالرسلإنحتى،الخاتمالوليمشكاةمنإلا

الأولياء")1(.خاتم"مشكاةمنلاإ

كماأرسطوقبلالفلاسفة"فقدماء:اهصصاحبناقالثانيأ:

ومنهاتيمتةابنعلىأخذهامآخذفذكركانوا..".،تيمتةابنيرى

النبيوصفماببعضيصفونهالعالمهذافودتىعالمأ"يثبتون:قوله

نأ"واضح:السابقتيميةابنقولعلالتعليقفيقال"،الجنةبه!!

".أفلاطونبهاقالالتي""اثئلنظريةعنوساذجةمشوهةصورةهذه

الأفلاطونيالبناء،المثل"نظرية:كتابهفيالواليعبدالجليلقال(أ

مزيجهيبل،العدممنتنشألمالمثل"نظرية":الأرسطيوا!نقد

إليهامضاف،وقادةبعقليةموضوعة،سابقينمفكرينمنفلسفي

".خارقةإبداعات

دقيق.غير"،أفلاطونبهاقالالتي""المثل"نظرية:فقوله

إلىصاحبنافأحيل"الأفلاطونية"المثلفي:اتجنةذكرأماب(

ليوسف"اليونانيةالفلسفة"تاريخمع:ليفتشهالسابقالكتاب

ولعبدالرحمن.532ص،الصفديةالرسالة:محفقيئعن.1/16،الحكمفصوصر(1)

عربي.ابنمنتيمئةابنلموقفإشارة78،ص،الإسلاميالتصوفتاريخ:فيبدوي
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"،طاليسقبلالفلسفة"بواكير:عنوانهالألولصيلحساموكتابكرم)1(،

اليونافطالفكرعلى""الأورفتةوأثر:""الجنة:عنقالوهفيماولينظر

يشتذحتىالصفحاتذكردونإليهاأحيلهأشكالها..بكلوالمثالية

بعرقالقراءةهذهفينذكرهماعلىوقفنالأننا،البحثفيعوده

عنه!اللهعفا""قوقلالشيخعننتلفهاولم،الليلوسهرالجبين

"المثل:نظريةعنساذجةصورةصاح!تتيمتةابنكانهل

الأفلاطونية""المثل:عنتيمئةلابنكلامآسأسوق"؟الأفلاطونية

قتواتيشحاتهجورجالدومييكاني"للراهب9و(،9591)تكزميوسفاللتوماوكب")1(

فيماأصبحوامنسيماولامصر،مثقفيمنكثيرعلىالسوءبالغأثر(؟م4991)ت

وعثمان،ريدةأبوعبدالهاديمحمد:الإسلاميوالعالممصرفيالفلسفةأساتذةبعد

...الخضيريوزينب،العراقيوعاطف،بدويوعبدالرحمن،أمين

.الإشارةهذهبهتفيلاتوشعإلىيحتاجالأثرهذا

قذاسيرأسكانعندماقنواتيالأبأن"والطريف:83ص،قنواتيأبونا:كتابفي

فكرهفيالذينأسماءعلىتحتويصغيرةبطاقةالمذبحفوقيضعكانالدير،فيالصباح

علىمنهم..اسماوعثرينثلاثمائةحوالييقرأوكان،صلاتهفيليذكرهموحمبانه

!"..حسينطه:المثالسبيل

جورجالدكتورالأب"جثمان:475ص،العراقيلعاطفوالتنوير،العقل:وفي

لما.العراقيعاطفتلميذهالجثمانبجواروقفوقد..قنواتي

إكذبهمعوقفة-جورجالأبتلميذ-العراقيعاطف"إالكذابالميسوفمعلنا

الله.شاءإنالقراءةهذاغيرفيعبدالرازقومصطفىتيفةابنعلى"المخزي
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.بوضوحالسذاجةهذهلناتتبينحتىلهاومناقشته

عنالمجزدةالكلياتقدماؤهمأثبت"لما:تيميةابنقال

حذاقهم،ذلكأنكر"الأفلاطونية"اثثليسفونها:التيالأعيان

هذهثبوتاذعواالذينثم،الذهنفيإلاتكونلاهذهوقالوا:

المحسوسة،الأعيانعنمجردةإنهاقالوا:مجزدةالخارجفيالكليات

نأيمشعبل،للأعيانالمبدعةهيهذهتكونأنعندهمويمتنع

،للأعيانصفةتكونأنإمافإنها؟الأعيانوجودفيشرطأتكون

وجز4،للموصوفخالقةتكونلا؟الشيوصفةمنها.جزءأأو

مطلقأوجودأالخارجفيأنقذرفلو،للجملةخالقأيكونلاالمثيء

بل،الموجوداتمنلغيرهمبدعأيكونأنامتنعالإطلاقبشرط

المحدثاتتكونفإذن،غيرهوجودفيشرطأيكونأنامتنع

عنمستغنيةالمبدعالخالقإلىوافتقارهاحدوثهاالمعلوموالممكنات

فيوجودألهإنقيل:إن،الإطلاقبشرطالمطلقالوجودهذا

الناسأشذمنهوالقولهذاقالالذيكانإذافكيف،الخارج

عنالمجردةالمطلقةالكلياتهذهوجودجعلمنعلإنكارأ

الأعلالعلمأنقزرواقدوهم؟الذهنعنخارجآالأعيان
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فجعلوا،ولواحقهالوجودفيالناظرالعلمهوالأولىوالفلسفة

الذيالمطلقهوهذالكن،العلمهذاموضوعالمطلقالوجود

وقورد.ومحدثوقديم،ومعلولوعفة،وممكنواجبإلىينقسم

هذايجعلواأنهؤلاءيمكنفلم.الأقسامبينمشتركالتقسيم

فجعلوا،الواجبالوجودهووممكنواجبإلىالمنقسمالوجود

لهليسالذيالإطلاقبشرطالمطلقالوجودهوالواجبالوجود

الثبوتية،الأمورسلببشرطأو،المطلقالوجودسوىحقيقة

الماهياتمنلشي؟عارضأليسوجودهبأنهذاعنويعبرون

الوجودأنوهوالفاسد،أصلهمعلىمبنيئالتعبيروهذا.والحقائق

وجودالخارجفيأنهعلبناء،الخارجفيالثابتةللحقائقيعرض

الوجودلهايعرضحقيقةالخارجفيفيكون،حقيقتهغ!يرالشيء

إ)1("أخرىويفارقها،تارة

"كانوا:تيميةابنقولعلالتعليقفيالمرزوقييعربأبوقال

زائدةالخارجفيثابتةالكلياتجعلمنقول..علىذلكبنواقد

قال".عربيابنصاحبالقونويقولوهو...المعيناتعلى

.484صتيمئة،ابنمصطلحاتموسوعة،العجمرفيق(1)
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له،ظلأ!الحسيوالتعددأصلأ،العقليالتعدداعتبر"وإذا:المرزوقي

تيمتةابنينسبهاالتي،المعقولةالكلياتبواقعيةقائلأالحلكان

جنسمنإياهامعتبرأ،القونويأعنيوربيبهعربيابنتلميذإلى

")1(".الأفلاطونية"اثثلنظرية

أصالةفيه،متماسكعلميئعمليدئبينالذيالبحثأنلو

نأعنديقيمتهمن"غف!"لما؟اطلاعوسعةفهم،ودقةرأي،

هذهبمثلالبحثيكونأنلكن..هناكوهمأوهنا،كاتبهأخطأ

يزيدثم،المخجلالعقليالعملوهذا،الفاضحةالعلمتةالضحالة

فإن؟وفهمهتيمئةابنعلمعلىالجرأةبهذهبفةالطينصاحبه

يقولكماأقول"لا:الطناحيفيهاقالكانمماوأوهامهأخطاءه

هذهقيمةتغفمنلاالملحوظاتهذهإنالمناقشينبعض

)2(!تغف"تغفوليمتين"بل،الرسالة

أوهامهعلىأمثلةوهيأمرهمنفسحةفيوهوصاحبناقال

.438ص،العرببةالفلسفةتجليات(1)

لنذكرى..الطناحيمحمود:كتابضمن،الأخيرةالليلة،العتييسهوبنتركي(2)

38.ص،تغيب
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أستقصيى:ولمالساذجة

ذاكرتهفيتبقلملكن661،سنةتيمتةابن"ولد:صها-

..عربةفيأهلهوضعهعندمافظيعةذكرىإلاأحران(عنها

666".سنةدمشقإلىوتوجهوا

)667()1(.سنةدمشقإلىقدمواوهم

سنةبعدكانتيمئةابنعمرمنالسابع"فالعقد:ااص2-

".سنة68عن728سنةوفاتهإلى72.

سنةوتوفي)661(،سنة-السابقالنصفيكما-ولدمن

)68(.عنوليسسنة671(عنيتوفى)728(،

تيمتةابنالإسلامشيخلسيرةالجامع،العمرانمححدبنوعلي،شمسعزيرمحمد(1)

دمشق-إلىحرانمنأصتهمع!انتفاله:التفصيليالفهرس،قرونسبعةخلال

المجمعأأخيرآطبعتالتيالقطعةفيماللجامعويضاف75.أص"،تاريخه

تيمتة.ابنعن؟ليونيني،الزمانمرآةذيلمنهـاا284،المافي

نأالمصادفةقبيلمنفليسهناومن9:مقدمتهفي-عباسحمزة-محققهاقال

شهدتفلقد..الصوفيالزاثبهذا-50136013هـ/507سنةاليونينييخص

وانسحب،والموفيةالعلماءمنومناوئهتيمتةابنبينالتصادمذروةالسنةهذه

معهايمكنلدرجة،الحكمورجالالعامالرأيمنكبيرةقطاعاتعلىذلك

1.23/.010تيمتةابنبنةبحقال!ةهذهتسمية
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".الشيعيالمطهربنيوسفبن"الحسين6:ص3-

)1(.الحسناسمه

محمدبنمحمدعبداللهأبو:الطوسيالدين"نصير:هص-4

وتوفي.المشهور.والفلكيالكبير،الفيلسوف،الطوسيحسنبن

".الثمانينعلىنيف-وقد672سنةالحجةذيفي

تيمئةابنوأماالكبير"،"الفيلسوف:الطولصينصيرالدين(أ

شيئآ.الفلسفةفييفهميكنفلم

".عبدالله"أبو:وليسجعفر،أبو:نصيرالدينكنية(ب

لأن"،الثمانينعلى"ينيفولم؟سنة،وسبعينخمسعنتوفي!(

)2(.795سنةكانتولادته

العلامةفكرفيدراسة،الهجريالسابمالقرنفيالفلسفيالمشهد،هاشممهديصالح(1)

هناهوكماالحسن2282:9/لأعلاما:وفي33.صه،عصرهورجالالحليالمطهرابن

".الحسينيسميهمنويخطئ

علمفيالفلسفيالمنهجمؤسس،الطوسينصيرالدينالفيلسوف،لأعمالأميرعبدا(2)

.2352،ص،الإسلاميالكلام

ذلكإلىيثميركما"الإكرامغاية9فأكرمهبههولاكواختصههناإومن:14صوفيه

النصيرنفسفيأثارتالتيالصلةهذهعلىطويلوقتيمرولم،والخوانساريالبحراني

شيعي=أنهرسميبشكلأعلنأن،نفسهالوحشمنبالوخ!لاذأنبعدالمطمئنسعادة
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صاحبنا:إلىالخطأتطزق5-

أخبارفيالذهب"شذرات:إلىالطوسيترجمةفيرجعلأنه(أ

.الأرناؤوطمحمود:تحقيقالعماد،لابن"ذهبمن

"شذرات:بكتابهالعمادابن"واشتهر:العثيمينعبدالرحمنقال

سنةحتىمنهوطبعالأرناؤوطمحمودتحقيقهأعادثم"..الذهب

ملاحظاتتحقيقهعلولنابعدا..فيمااتتممجلداتاهـأربع014

لممحققهأنالملاحظاتهذهأهممنولعللذكرها.المقاميتسعلا

فيعامأوعشرينثمايةطواللازمتهالتيالتقيةقناعوجههعنفأزاحعثري(؟)اثنا

سنةشوالمنعشرالرابعفيالمدهشالإعلانذلكوكان،الإسماعيليةقلاع

هذا،يومناحتىمنازعبلاالثيعيللفكرالعقليالزعيمبعدفيماليصبحهـ..465

إ.بكاملهالشيعيالزاثبهيفخرالذيالأولالشيعيوالفيلسوف

في-مثلهمنتستغربأغلاطذولهاللهغفر-وهوالقاسميالاينجماليقوذيردهذا

اللهرحمهم-وأمثالهما،القيموابن،تمةابنالإسلامشيخبرميعبرةلا!:لهسانحيما

فنفيمؤلفاتلهأنعلمقدفالنصير..الطوسيالنصيرمثل-بالإلحاد،تعالى

كانأنهودعوى،والزندقةالإلحادعنيبرئهمماوكلها،وشرحتخدمت،الكلام

المتغلبين،الملوكسنةيعرفلممندعوىالعلماء،قتلعلىهولاكومحرضآ

يكونحتىلاكو،هومنالديننصيروأين.والقتلللأسرالبلادعلىالمندفعين

مثلمنتبرئهالمحفوظةوترجمته؟ومشربهوعقيدته،والسفكالقتلفيمستشاره

.273ص،وعمرهالقاسميالدينجمال،القاسميظافر.!"ذلك

http://www.al-maktabeh.com



83المصلوبة(الج!مةنجلأذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا

مدينةمكتبةفيموجودةوهي،بخطهالتيالمؤلفنسخةعلىيعتمد

بتركيا..")1(.

فيالكامنة"الدررإلى:الحتنالمطقرابنترجمةفيورجعب(

الحق.جادسيدمحمد:تحقيقحجر،لابن"الثامنةالمائةأعيان

والأعصار:الطبقاتعلالكبارالقراء.معرفة..":الطناحيقال

طبعةوهياالكتابتأليفوقتأهذابمصروحيدةطبعةطبع

الفضلأهلمنرجلفهولناشرها،الثهوغفرجدأ،رديئة

الكامنةالدرر..صناعتهمنليسالكتبتحقيقولكن،والوعظ

طبعةوهي..بمصروالثانية..طبعتينطبع:الثامنةالمائةأعيانفي

القراء"معرفة:كتابطبعةفيقيلمافيهاويقال،جيدةغير

واحد")2(.ومحققهماواحد،فناشرهما،السابقالكبار"

فلسفيئ-بحمبفي-الفلاسفةتراجمتحريرفييرنجعليس6-

بخطأصليةمخطوطاتإلىولو"الكامنةو:"الدرر"الشذرات"إلى:

.2064/،الحنابلةضرائحعلىالوابلةالسحب(1)

73.،53ص،العلوموتعريفاتوالمصتفاتوالبلدانالزاجممراجعفيالموجز2()

علىينئهالملأنهماالدرر،ومحققالثذراتمحققعل-الناقلمع-يقعواللوم

الوهم.
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.وأدقأوفىكانالغقمترجمةفيأفردمماالمرجعكانوإذامؤلفيها،

دمه،منعتنةيأخذونالمختبر،إلىالإنسانيذهبعندما7-

من"عتنة"وهذهكفه،فاسدأالذلمكانفاسدةالعتنةكانتفإن

فيتيمتةابنولمجايدليجابأنأرادومن..وفهمهصاحبناعلم

لمجادلأنمنالحذرغايةحذرأيكونأنفعليه،والفهمالعلم

ولمجاتد.

!!!
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الشئر؟صاح!ناأغذلم

الجوانبأكثرهوالمنطقمنتيمئةابن"موقف26:صقال

إلىحاجةأجدلافإنيلذا،الباحثيندراساتعلىاستحواذأ

منالباحثينمنكثيردراساتبعدلاسيما،الجانبهذافيالإطالة

"منطقالزينحسنمحمدكدراسة،الجانبهذافيوالشيعةالسنة

ساميعليودراسات،صفحة065قرابةفيوهيتيمتة"ابن

ارتباطبيانمع،المنطقفيرأيهتلخيصهناوسأحاولالنشار،

عمومأ".!لفلسفةبنقدهللمنطقنقده

تيمية.ابنعندالمنطقعانسطرأعشراثنيفيتحذثثم

العجلة؟فيم"،الجانبهذافيالإطالةإلىحاجةأجد"لا

والمنطق:تيمئةابنمعبعقالوقتهناسنمكث

قضايا:ثلاثالبحثبهذانثبتأن"نريد:يعقوببمحمود-ا

شاملأمذهبيأنقدأالمشائيئالمنطقنقدتيمئةابنالإمامأنأولاها:

")1(.بعدهولاقبلهلاالإسلاميينالمفكرينمنأحدينقدهلمكما

.صه،الأرسطيوالمنطقتيمثةابن(1)
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عشرالسابعالقرنفي"تفخرت:الشرقاويعبداللهمحمد2-

يدعلىالتجريبيةالنزعة-الحديثةالفلسفةوبهمنهبدأتالذي-

فرنسيسالطويلصفهمرأسعلىيقفكبار،علماءفلاسفة

مهاجمةفيوسعأبيكونيذخرولما-1626(.)561بيكون

الجمودأوزاروتحميلهاشأنها،منوالحطالتقليديةالفلسفة

منليتعجبوإنه.إليهالأمرآلالذيالعقليوالقحطالعلمي

فيالفاعلالإسهامعنوعجزهاوعقمها،التقليديةالفلسفةضحالة

برزمثلما-لبيكونبرزقد..وسعادتهوتقدمهالإنسانرفاهية

العلمي،المنهجإصلاحإلىالماشةالحاجة)1(-ديكارتلمعاصره

كتابه:وضمنه،التجريبيالاستقرائيالمنهجبيكونفوضع

مقابلفيالجديدةوالآلةالجديدالمنطق:أيالجديد""الأورجانون

العلمأفسدالذيأرسطومنطقيتضمنالذي"القديم"الأورجانون

قدفلاسفةيكونواأنالأخيرةالقرونهذهفيأرادوامنمعظم9:ديكارتقال(1)

العقولذويمنكثيرونوفيهم-يتابعوهلممنأما..عمياءمتابعةأرسطوتابعوا

المدارسفيئغقملالأنه،شبابهمفيبآرائهالثغمنيبرأوافلم-الراجحة

أ.الحقةالمبادئمعرفةإلىوصولهمدونحالشغلآذلكشغلهموقدسواها،

.3صه،أمينعثمانترجمة،الفلسفةمبادئ
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والعقم.بالجذبالبشريالعقلوأصاب

نقدهبماونقضهأرسطومنطقنقدقدبيكونفرنسيسأنولنلاحظ

و:"الرد"المنطق"نقض:كتابيهفي(تيمئة)ابنالمسلمالمفكرونقضهبه

المفكرينهذينبينالعلاقةدراسةإلىلنتطلعوإنا".المنطقيينعلى

ضوءفياللاحقوهووبيكون،السابقوهوتيمتةابن:العملاقين

لأرسطو")1(.منهماكلنقد

لاكجانولد:تيمئةوابنلوك"جان:طباطبائيمصطفى3-

بريستولمدينةقربام632عامفيالإنجليزيالشهيرالفيلسوف

كبيردورلهالشهيرالمفكروهذا.4017عامفيوتوفيإنجلترا،في

لاكلجانالمشهورالكتاب..الغربيالعالمفيأرسطومنطقنقدفي

فيكتب،اسمهمنظاهرهوكماالبشر"،فهمفي"رسالة:يسمى

بعضبخلاف-لاكجان..وقوانينهالذهنبمعرفةتتعلقمباحث

الفهمقدرةمنمخلوقأالكلئاتأوالكليةالمعانياعتبر-المناطقة

فيالجامعيةالرسائلدللتوفي.431صم(،1)889الفلسفةلدراسةنقديمدخل(1)

وفلاسفةتيمئةابنالإسلامشيخبينالمنطقنظرية:41هص،الإسلامشيخعلوم

.م9891،القاهرةجامعة،عدالنبيأحمدلجلال،الفرب
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المصلوبة(الج!ميماتجلأذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا

ا،أكذاخارجيمستقلوجودلهايعتقديكنلمو،البشريوالعقل

يتعلقانلاوالكليالعمومىأن"واضحالصدد:هذافيويقول

".وخلقهالإنسانيالفهماختراعمنهمابلللأشياء،الواقعيبالوجود

أوضحبشكللاكجانقبلتيمتةابنبئنهالذيهوالرأيهذا

إذأ"الحس"بهافارقالتي"العقل"صفاتأخض"ومن:وقال

وعندئدمطلقأ".كليأيدركهوالعقلمعئنآ،إلايعلملاالحسا

جزئيإلاالخارجفيليسأنه:الخطاب"وفصل:تيمئةابنيوضح

.")1(.عامأ.مطلقآكونهمععاممطلقهوماالخارجفيليس،معين

بهقالمماأكثرملستيوارتجونيقل"لم:عليقائدفضل-4

لأن،حاصلتحصيلالأرسطىالقياسقأنيقرروهوتيمتة؟ابن

"كل:الكبرىالقياسمقدمةفيمتضمنةفان""سقراط:النتيجة

")2(.الصغرىالمقدمةتقولكما"إنسان"سقراط:وأنطالما"فانإنسان

البلوشي،عبدالرحيمترجة،اليونافيالمنطقمواجهةفيالمسلمونالمفكرون(1)

.13،137هص

وجونتيمتةابنعن.136ص،تيمتةوابنسيناابنعندالأرسطيةالقياسنظريةنقد(2)

المعا!ر،وتطورهأرسطومنذالصوريالمنطقالثار،ساميعلي:ملستيوارت

العلمية-الدراساتمن"مل9يفيدأنطبيعيآأكان:الطويلتوفيققال.442ص
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19المصلوبة(الج!مبمانجلأذ..تيمية)ابنل!اذيوالهاديا

الصوفية،عدوة،السلفيةأنالمفارقات"ومن:حربعلي5-

فيهايتداخلمغايرةمنطلقاتمنولكن،المنطقنقدعلىمعهاالتقت

منالعقائدوحراسةالأصولعنالدفاعإرادةمعالعقليالتناول

لدىخاصبشكلنجدكما،بالزندقةاتهمواالذينالمناطقةخطر

الصوريللمنطقناقدوأخطروأبرزأهميعدالذيتيمتةابن

")1(.الحداثةبعدماومفكريأرسطوبين،والتقليدي

لمحاولةبيانالكتابهذاصفحات"عل:الغمريعفاف6-

العلمىللنقدالقليلةالمحاولاتمنوهي،المنطقيةتيمتةابن

تكتفلممحاولةفهيأرسطو،لمنطقعربيةعقليةمنالموضوعى

وأأدلةإلىالتوضلدونالقبولأو،الأسبابتقديمدونبالرفض

لمجردللمنطقتيمتةابننقديكنفلم.بالصحةالصدقعلىبراهين

عدملإظهاركانبلالتفكير،فيقديمةطريقةهدمأياالدم،

الدراساتهذهبدأتوقد،ومراحلهخطواتهولانالاستقراءقيامإلىأدتالتي

.133صمل،ستيورتجون."الحديثالفكررؤاديدعلى

!.الحديثالفكررؤاديدعلىالدراساتهذهبدأت9:قولهاحذر

.61ص،تحويليمنطقنحو،والعلاقةالماهية(1)
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المصلوبة(الج!مةتجلآذ..تيمية)ابنلهاذىوالهاديا29

الإنسانيالتفكيرعصمةفيأو،المعرفةبلوغفيالطريقةهذهكفاية

فيموجودةالصحيحةالاستدلالطرقلأنالخطأ،فيالوقوععن

أنناطالماالتقليديالمنطقإلىبناحاجةفلاثمومن،القرآن

وفهم،دراسةعنواعيأرفضهجاء..دقةأكثرهوبماعنهنستغني

القياسنظريةوأهمها،ونظرياتهعامةبصفةالقديمالمنطقفناقش

إلىالوصولفيكفايتهاعدمأوبطلانهاوأوضحوبراهيثهوقواعده

منوكانت..مكتملةنقديةمحاولةبذلكفقدم.الحقةالمعرفة

رفضتالتيالإسلاميئالفكرتاريخفيالقليلةالنقديةالمحاولات

وأإحجامأوإسقاطعنلاومناقشةنقدعلىبناءالأرسطيئالمنطق

الموجبللمقاموخههاالتيتيمتةابنلحججدراستنافيتكفير..

ببنتشابهوجودإثباتفيإسلامعزميالدكتوروافقناالحد؟في

الأرسطي،للمنطقنقدمنالحججهذهفيتيمتةابنقالهمابعض

،كارناب:خاصة،المعاصرينالتحليليينأوالمنطقيينالوضعيينوبين

الماهياتلفكرةنقدهفيتيمتةفابنوفتنجشتين،رسل،وبرتراند

؟الأذهانفيإلاوالكلياتالماهياتوجودبعدموقوله،الثابتة

تحليلاتعنووضوحهدقتهفييقللاتحليلئأمنهجأيستخدم
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39المصلوبة(الج!مةنجلأذ..تيمية)ابنوالهاذيال!ثادي

")1(.وفتنجشتينرسل:أمثالالمعاصرينالتحليلومناطقةفلاسفة

فلم،تيمئةوابنالمنطقعنالحديثعندالسيرصاحبناأغذلم

الإطالة؟إلم!حاجةبهيعد

عليهينقضالمنطقفيتيمثةابنتراثقيمةعلىالكلامأيكون

نأمخافةالسيروأسرعالسلامةآثرلذا،رأسهعلىويهدمهكلهبحثه

تيمئةابن"الحنبلي"الفقيه:معرفةبعدمالقوذإن؟مكروهيصيبه

تلقيهاوعدم،الأصليةمصادرهافيعليهااطلاعهوعدم،بالفلسفة

يقال؟والنفعيةالتلفيقعلفيهامنهجهبقياموالقوذشيوخها،عن

؟الفرقفماأيضأالمنطقفي

للمنطقنقده"ارتباط:منهغفلةلسانهعلجرىقدأنهلاسيما

عمومأ".للفلسفةبنقده

المشائىللمنطقنقدهفيتيمئةابنيبلغأنالذهنفييصحليسإنه

الذيالذريعالفشلالفلسفةفيذلكبعديفشلهوثم،المبلغهذا

المتعخل.هذالهيريده

يسفموالمنقولهمأوردنامنبعضأنونؤكد333.،1.ص،تيمتةابنعندالمنطق(1)

منها.كثيرفيناقشوهبل،أقوالهبكلتمتةلابن

http://www.al-maktabeh.com



المصلوبة(الج!مؤنجلآذ..تيمية)ابنل!ثاذيوالهاديا49

المنطقكعلاقةبالفلسفةالمنطقعلاقةأن:ديويجونيرى

الآخر،علينعكسأنلدلاأحدهمافيتغييرفأفي،ذاتهبالبحث

اتجاهاتهمفيميولهمعنيفصحونلاحينالمنطقفيوالمؤلفون

يذهبونوماالميولبينالرابطةعنيكشفالتحليلفإن؟الفلسفية

)1(.منطقيةنظريةمنإليه

رأيتهمنبياجتمعبالإسكندرتةكنت"لماتيمتة:ابنقال

يستحقونهمابعقرلهفذكرتوالتقليد،بالتهويلالمتفلسفةيعظم

الظهربينقعدةفيكتبتأنيذلكواقتضى،والتضليلالتجهيلمن

بعدتعفئتهثم،الساعةتلكعفقئهماالمنطقعلىالكلاممنوالعصر

إنماهمتيفإن،همتيمنذلكيكنولمتئم.أنإلىمجالسفيذلك

فيذكروهمماكثيرأأنليوتبين"."الإلهياتفيعليهمكتبتهفيماكانت

فيقولهمفسادأصولمنهوالمنطقوفيالإلهياتفيأصولهم

التيالصفاتمن"الماهيات"تركبمنذكروهمامثل،الإلهيات

منذكروهفيماالعلمطرقخضرمنذكروهوما"،"ذاتياتسفوها

الفلسفةبينالعلاقة9،ومناهجهأصوله،الإسلاميالمنطقالمدزسي،تقيمحمد(1)

33.ص"،والمنطق
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59المصلوبة(الج!ميمانجلآذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا

التي"الحدود"منذكروهفيمابلالبرهاثيات"،والأقيسة"الحدود

ومواذه""القياسصورمنذكروهمابل"التصؤرات"،تعرفبها

"."اليقينتات

فيعليهمالكلاممنذاكإذعققتهمايكتبأنالناسبعضفأراد

ماكانوإن،الحقمعرفةباتيفتحلأنهذلك،فيفأذنت،المنطق

")1(.الساعةتلكعققتهماأضعافيحتملعليهمالزدبابمنفتح

..."همتيمنذلكيكنولم..والعصرالظهربينقعدةفي"كتبث

هذاأهمية"تتجاوز:بحثهمقدمةفيقالقدصاحبناكان

الطريقمهدتأكونأن"وحسبي:وقال.."كونهمجردالبحث

ناطحاتوسطقديمةخيمةينصبزائر.."؟الدراساتهذهأمام

شيءعنخجل-بلا-يتحذثيذهبثم،نيويوركفيالسحاب

المعمارتة!الهندسةتأسيسبدايةيشبه

وتريد،الإسلامفيشينيمشروغتكونأنفيفشلتإنك

..كفه)2(.ايإسلامشيختئققرأنوثخأ--

.4صه،المنطقيينعلىالرد(1)

من=ولستالر؟،طبيعةمنوهذا،منهينالأنيريدمنمقابلفيلماكفه9:أضفت)2(
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المصلوبة(الج!ميماتجلآذ..تيمية)ابنلهاذيوالهاديا69

أحمدالعباسأبوالدينتقيئالإسلامشيخكانفقدبعد:أما

العلميةالعقولأكبرمنواحدأ-عنهورضياللهرحمه-تيمتةابن

نأقلتنويريةتجديديةدعوةورائذ،الإنسانتاريخعرفهاالتي

هذهأهلعلىاللهحخةوهو،الإسلامفيمجذ؟دعوةبلغتها

ضترمأويئفقذآئع!مةيمؤتومني!ثمآةمنأئعمةلأئؤيئ:العقول

96.12:البقرة61،آلأتتفاولؤأالأيذتحزوما!ميزأ

ال!لفمنهجولث!عارهالتوحيد،كلمةبثارهطتبأبلدآهـان

تجدلم،مغرضةيخرةأقلالممنهماتعزتهبأنيسمحليس؟الصالح

الفلسفةدزسقرامومن،الباطلفيعنهافبحثت،الحقفينفسها

إلهلاعنصدرهضاققددامما..متسعالبلادتلكففيالوثنئة

جامعاتنا.فيالمساجدمآذنبهاتعلواللهلاإ

!!!

المسألةوهذه:الساعةفيهأناماغبركلامفيأقولحتىالتفخيمفيوالغلوال!قه

كفه!الإسلامشيخاختيارهيالفقهئة
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شقفىبمنهاحوعقل..الحضارفيالذزسق

علوأثيره"العالميئ"الانفتاح:عنالمتحذثحديثكثر

"الانفتاحهذا:أثيرعنالحديثقللكن،الإسلاميةالصحوة

".الصحوة"انتكاسات:عل"العالميئ

يشربهاسيجارة:سنواتعذةقبلالصحوةمنتكسغايةكان

ال!قر..منأكثزتفقت؟فإذاسماعها،يسارقأغنيةأوتخ!،في

.تابمنعلىاللهويتوبالمجتمعبراءةتحكمهاأفعالى

عقليوجماحفكرفي،تلؤث-الشهوةمع-فثئم؟اليوموأما

الصحوةيواجهالصحوةمنتكشجعلالسوء؟بالغوشطما،غالب

ينازعهاصار.خجلأ.منهايتوارىكانأنبعدصفيقبوجهنف!ها

مبحوحةأصواتآتسمغوأصبحت،محمومةشؤقيفيوثوابتهاأصولها

"الخرافيو:،والجابري،والعروي"الثقافن"المفممل:عنتتحدث

يفهملاالذيتيمئةوابننوأركون،،العظموصادق"الاجتماعى

ال!قفئةلأن،الموضوعهذاوبسطللغؤدأوفقأنفعسى..الفلسفة
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نأخفهفيماالعقليغقلأنترفضولا،العقلمنتطامنليست

الذزسعلأقذزليسبمنهاجهالغربطالعقلولأنفيه،يغضل

شقفيئ.بمنهاجعقلمنالحضارممن

صاحبه.بهتقق!تهوانلهويلالعقلهذا،والعقل

خصائصمنالأفكارتغئزسرعةأنندركمتى:نحننعم،ونحن

تخطفتهاالعقولهذهعلىنحرصلمإنوأننا،الناشئالعقل

لتتسؤلأعادئهاثمفكرتة؟عاهاقيبهافأحدثتالمعرفةعصاباث

حسابنا!علىبها

لهميحق؟وقتهفيالتضزشخبواالذينأولئكإن:قالالذيمن

...الشقوطعدالهعنيتحذثواأن-ؤحذهم-

!!!
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0000000000000000000000000000000000000000000098طباطبائيمصطفى

000000000000000000000000000000000000000000098لوكوجانتيمئةابن

00000000000000000000000000000000000000000000009....علىقائدفضل

00000000000000000000000000000000059ملستيوارتوجونتيمتهابن

000000000000000000000000000000000000000000000019.......حرب-ا
عى

000000000000000000000000000000000000000019الصوفئةعدؤةالسلفية

00000000000000000000000000000000000000000000000019الغمريعفاف

00000000000000000000000000000000000000000029وفتنجشتينتيمتهابن
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...................بالفلسفةالمنطقعلاقة

...................بالإسكندرتةتيميةابن

........................نيويوركياخيمه

............................شيخمشروع

.العقولهذهأهلعلىالثهحجةتيمتةابن

.............................الئهالاالهلا

.............بسبيلهنحنمامثلمن4شي

سلفيئبمنهاجوعقل..الحضارىالذزس

....الصحوةوانتكاساتالعالميئالانفتاح

........................مبحوحةأصوات

...........................المزعومالتضر
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0099
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فيفشلوامنبعفقأرىحينكثيرأذهنيفيتتردذأسئلةهنا

مدرستنا:علىفيشغبونيعودونالسلفيئمشروعهم

نوافذهافيقذفونالمجاورةالمدارصىإلىيذهبونلابالهمما

معنا؟يفعلونكمابالحجارة

قؤتويىإلىفئحيلهعققهالإنسانعلىتملذالتيالتأيىنظرتةأهي

هدئ؟غيرعلىالطرقاتفيبهيترثحوبمشيسلاخهيحمل

عنغخرقنكلكحاليالأنفسهذهينتاببالئفصيىأشعوز

إلىتفكيرهافيتغضذأنعلىيحملهاينثمده؟كانكماليتحقيق

الذالتخصوصثةمننوغلهايكونحتىالشذوذ،منشيء

ها؟بتفرو

فأرادواهؤلاءةعقوليفيتمثثمثائتوفمةالمعرفةتشؤةهيأم

فاديم،الإباحثيالمخرحبكأصي،الأثيمةاللذةيشاركهمأنللالفر

بهترثمالذينيرودالنشيدكافكا،الوجودفياغترابألحانعلى

بوليفيا؟أحراشيىفيالرفاقيمعقيفارا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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